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Alsóbb Iskolájiban Tanítója ’s Nevelője Molnár Ja'nos, később Szepesi Kano
nok, vala, Nagy-szombatban, a’ felsőbbekben Makó Pál, és Reviczky. A’ Törvé
nyeket Bécsben hallgató Martini, Riegger, Banniza, Schmid alatt, a’ Hazait az 
Egri Fogláriánumban. Eggy czélra valónak, intézve mindég szemei; de tudván hogy 
a tudományok felbonthatatlan rokonságban állanak egymással, és hogy hasznát an
nak is vehetjük, ’s ollykor igen nagyot, a’ mi utunkon kivül látnék feküdni, min
dent tanult, a’ mire alkalma volt. így történt, hogy még öreg napjaiban is clő- 
mondhatá Homémak nem kevés sorait, mellyeket gyermeki esztendejibnn, talán 
Molnár által buzdítva, tanúit vala meg, és hogy ifjaiukat a Görög-nyelv gyakorlá
sára oly tűzzel buzdítgatá, a' hogyan azt sokan, mint vagy haszontalant vagy szük
ségtelent, még tiltják is.

Polgári pályáját Királyi Fiscusságon kezdette 176Ű. életének huszonötödik évé
ben. Három észt. múlva azután, 1769. Itélő-mesternek neveztetett; 1773. Fieferen- 
dáriusnak az Udvari-Kamaránál, de onnan a’ következendő észt a’ Magyar-Canccl- 
lária mellé méne-által. Repülve emelkedők eggyik méltóságából a’ másikába, mert 
magát mindenikénéí nagyobbnak bizonyította. _ _

Theré'sia most már tapasztalásai, nem csak dicséretét sátán, ismeré az ifjú férfi’ 
ritka érdemeit, tudományát, ügyességét, ki nem fárasztható sz0rgaTrnairrArveá bízta 
azon dolog’ elintézését, hogy a’ nagy-kiterjedésű Esztergomi Megyéből új Püspöksé
gek szakasztassanak. A’ Munka 1775. végre vala hajtva, ’s tellyes megelégedésé
vel mind a' Fejedelemnekmind VL Pius Pápának.

“ Az7*773. elhunyt Jezsuita-szerzet’ Tanítóji meghagyatának székeikben, de az 
idők új tanítási szert kivántanak. Ennek kidolgozása is Ürményire vala bízva. Meg
felelt a’ nagy reménynek, 's .munkája: Ratio educationis, totiusque R e i Litera- 
riae per Regnum Hungáriáé, Provincinsque eidem adnexas. (Bécsben, 8. 1777) 
megjelent; nem úgy, hogy a’ dolgon később bővíteni, javítani, nem kellett volna; 
mért lehetett e, lehet e, ollyat várni? de úgy, hogy abban az 1806. megjelent újabb 
Munka is keveset változtathata. •) .

*) “T heí^am Ű -itel entésére Ürményinek, mellyel ez a’ munkát bémutatá, ezt írta 
tulajdon kezeivel: „Diese Ausárbeüvng <fes Ürmányi, welche dem Krösel, Martini, und 

-yfiinem ■uné'andern noch' i/tr V'ertrauen communicirt, finden allé schr wold und gross'ge- 
’ y,dacht, und auch wohlfeil; nur ist zu seben, wie selbe eheslens bonnié zu-'Sttifiüv rkommen.

v&̂ cHagenen Loculíiaien und Fonds, den Prímás, Judcx-Curiae , Berchlold, Klobusitzby, 
yfa'eí& bommen lassen, um mii selben das weilere auszumachen, und bis 10-sien díeses, mir 
rAie Sacht vorzúkgen. WolUe dér Kanzlcr den Balassa und Aszaláy'noch darzu lérufent
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Mostani Uralkodónknál koronázása alatt (Buda'n 1792. Június’ ,6-d.) mint 

Persona!!' kormányzó a' Követek’ Tábláját, javallva ’s szeretve mind az Udvar mind 
a’ Haza által, melly a' nagy férliu’ bölcsességét ’s tántoríthatatlan hűségét csudáivá 
tisztelte. Eggyike vala Ürményi is azon sok Magyaroknak, kik szeretett Fejedel
münknek Frankfurti koronázásán <1792. Jól. l 4-d.) megjelenőnek, a’ mi Zemplé
njeinknek pedig eggy holnappal később (Aug. l 3-d.) az a’ szerencse jutott, hogy 
kedves Fő-Ispánunkat, Báró Orczy Józsefet, Ő iktalá-be székébe. Personálisi 
hivatalt viselte 1795. Júliusáig.

Hat esztendei pihenése után, 1801. Haiicz- és Ladomér-országoknak • Guber- 
nátorságát vette-által, ’s ennek viselése alatt nevezte tett-ki, 1802. April. 3-d. Fe
jér-Vármegyének Fő-Ispánjává. Sírva váltak-el tőle a’ szeretetre-méltó Lengyelek, 
midőn őket elhagyá, hogy 180Ő. Septemb. 6-d. honjának Ország-Bírói méltóságát 
által- vegye. 1808. JaDuár. 24-d. a’ Szent-István’ nagy keresztjével ’s csillagával 
tisztelteiéit - roeg-

Annyi esztendei igen munkás szolgalatjai után szemei gyengélkedni kezdenek,, 
és végre egészen elhomályosodtanak, -Ő azonban el nem csüggedhető lélekkel és 
szorgalommal folytatta hivatalának kötelességeit; m int midőn.még éjszakáji álom 
nélkül múltak-el; álmélást-érdemlő nyugalomban hallgatá-ki, a* Te|fet»éhaaycl4i j iáj- 
dalrnak köz’tt, a’ felek’ elő-adásaikat, ’s ítéletei bizonyítók, hogy a’ Bíró, mint az 
Égyiptiek, nem látva is jól ítélhet. Eggyik legkedvesebb foglalatossága, most, 
mint mindég, az vala, mellyel a’ Pesti Tudományos-Egyetem’ dolgait, mint annak 
Védje és Elölülője, kormányozta. ,

Hazánknak sók egyéb jótétei mellett egyedül ezért is örök hálát érdemlő 
Szem-orvosa, Orvos-Doctor Tóth-Pápay János Ú r, Rima-Szombatban, kiragadta 
ugyan örök éjjeléből, ’s Ürményi ismét láta, olvashata, dolgozhata. De a’ nagy 
öregség és a’ nappali V éjjeli szűnetlen munka által elgyengftlt erőt, semmi szer 
nem adhatja-viszsza; ’s az őtet szerető Fejedelem kegyelemből adá-meg neki i 8a5. 
Január, a’ nyugodalmat, mellyet ő egész éltében soha nem keresett, és még most 
sem keresett. Fizetése cSonkúlás nélkül hagyatott - meg, ’s Miniszteri czímet kapa 
a’ Királyi kegyelem’ bizonyságaképen. Űrményinek a’ munkás élet vala nyugalma, 
’s az az üresség, melly másoknak még ép napjaikban is óhajtások, neki halála lett. 
Megholt Válban azon észt. Június’ 8-d. életének 84-dtk, szolgálatainak 59-dik 
esztendejében.

Növése középben állott a hoszszúak és rövidek között; termete csontos és 
inas, de nem kövér; hajai ifjú esztendejiben szőkék, szemei elevenek; arcza igen 
szép, mind vonásokban, mind színekben; tartása szabad, módja nemes és komoly, 
felszelidilve szivének szelíd, lelkének víg volta által; szállása folyó, keresett piperék
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nélkül, hangja kedves. Érzette nagyságát, de ezen érzése soha másoknak terhére- 
nem vált, banemha azt megkelle éreztetni a’ gőgösökkel, nagyok és kicsinyek köz’tt 
mindég azon-eggy, mért soha sem vala gondja a külsőre; az érdemnek igazi becsű
lője,, barátiban, ellénségiben, a' maga felén, vagy a’ másokén. Becsülte a fényt, 
a’ birtokot, mert ismerte hasznait; de azt nyugtalanul, annál inkább alacsony vagy 
titkos utakon, soha nem kereste; ’s bátor, sőt merész, védeni az ártatlant, a’ nyo
mottat, bár veszélyek rettegtették; lelke álnokság, erkölcsei mocskok nélkül. A’ 
kitől valamit megtagada, mert kérése tellyesedést nem találhatott, bár szerencsétlen
ségét kesergé, felejté báját annak érzésében, hogy eggy nagy embert láta, és eggy 
egyenesen szállót, míg mások a' lehetetlent is ígérik, hogy a* kérőt vagy elámíthas- 
sák , vagy makóitól eltolhassák.

Temetése Jún. 13-d. az általa épített Vali Basilicában tartatott, *s ott Fejér- 
vári Kanonok és Pé túri Apát, Mészáros József, JuL 11-d. mondá-ei Magasztald-h,es
szédét , Pesten Aug. 20-d. Prof. Schédius Lajos deák nyelven, Aug. 22-d. eggy 
más Tűdós magyarul, de *’ Jn-suágél Mifflll^#1éííní-taip}án meg nem nevezte. Tete
meit a’ tíszteletes Nestornak a’ Fejér 'Vármegyei -Piendek vitték egymást váltogatva, 
szinte őrök nyugvása’ helyéig.

Hazánk’ szeretett Nádora ezen Levelével vígasztala, banalba süllyedt Özvegyét, 
Nagy-Mélt Korajáthi Komjáthy Anna Aszszonytv -

„Nagy-M éltóságú A szszonyság! Érzékeny részvétellel olvastam Excdlentziádnák 
„Gyász-levelét, tneUylen nagy-érdemű férjenek, Nagy-Mólt. Ürményi Ürményi József Úrnak, 
„Ő Cs. Kir. Felsége Status.Minisierének az örökkévalóságba lett állal-kiSltSzisit jelenti. E  
ŝzeretett házas-társnak ’s tisztelt' atyának kimúHea ttreBy nagy bánatot át stdvleK fájdalmat . 

átkozott légyeny kéaáü drága .hözzáófy&fózőjinok, azt ugyan igen is állal-lálom: tf szomortl- 
„ézabén mmdazáltal 'méltó vigasztalást nyújthat az Istenben-loliogultnak ama’ valókon ritka 
„szerencsije, mellynél fogva a’ Mindenható' különös kegyelme által diri ieUyes koszszú éle
dében Királya 's Hazája eránt való tündöklő érdemeit annyira tetézhette, hogy eOiunytával 
„is ezeknek mindenkor fennmaradandó emlékezeté hagyta maga után. Nem is csak elma- ■ 
„radott kedveseit érdekli ezen vesztesig; részt, és igen nagy részt vessen elken az egész Ha
nta, mellynek javát és boldogsigeMd Megboldogult több uralkodó Fejedelmiknek híven tefi 
„lyeíllett szolgálatjaiban ’s egymást felválté országai fSbb hivatalok' és méltóságok' viselésében 
„hathatósán eszközölte. Megismerte ezt most dicsőségesen uralkodó Fejedelmünk is, midőn 
„eránta való felséges bizodalmának jeleit lülb ízben adnf méllóstalott; nagy tekintetben és 
jtecslen tartja eV háladalos hazafi; én pedig az Ország' kijzMolgaffidylatásálan ’s az 
„igazság’ kiszolgáltatásában mellettem váló munkálkodásán, elmebeli nagy tehetségeit, igazság 
szeret étét, bölcsességét, a’ köz jónak dő-mozditására való buzgiságát, menyet utolsó nap
jaiban is szivén hordozott,- közdeblről is tisítélve tapasztaltam. Áldásban nyugodjanak te- 
„hit hamvai a' nagy-érdemű férfiúnak, ki Oly dicsőséggel végezte pálya-futását. FxceUen-
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yjuiid pedig, kesergő fájdalmmak kívánt enyhülése mellett, adjon, helyt azon iellycs meg- 
„győződéinek is, hogy nekem igen kedves lessen minden alkalmatosság, mellyben Bxcellen- 
„tziád, úgy jelei jtjai, kik Snnőn érdemeikkel is finyeskednek, és egyéb hozsá-tartosóji eránt 
„viseltető hajlandóságomat bebizonyíthatom., H^yel Excellenlziádat a’ Mindenható' oltalmá
éba ajánlom, 's állandóit maradok ExcrÚmtziádníik, Dudán Ssent-lván hava’ 13-d. 1ŐC5. 
gigát Jóakarója iá  esefddadbn-Ispán, m. i.“ -s .

Életben ható® fiiai maradtak: Mélt. Ürményi Maxiinilián Cs. Kir. Kamarás és

és nyugodalomra lépett Genera'l- Fö-Strázsamester, ’s harmadik Fcrencz, Cs. Kir. 
Kamarás, Udv. Tanácsos, ’s a’ Magyar Tengeri-révparl’ Kormányzója; és eggy 
leánya: Jósepha, Mélt. Mohai Kerekes Timotheus Generál- Hadiuiarsal - Helytartó’ 
hitvese. Viucze, Huszár-Kapitány; ’s Iihre, a'Nagy-Szombati Tábla’ Assessocat  ’s 
Karolina atyjok előtt holtak • cl.

Ürményinek azon érdemét, hogy O vala a’ Magyar Nyelv’ eggyik legbuzgóbb, 
leglelkesebb pártfogója, terjesztőjeak^%.hallgatám eddig, hogy itt említhessem, 
hol elhallgatok. ^Melly dicső fényben Tagyog* ÍSÉa# átofc fcőz’tt , kik ezt veszedel
mesnek tekintik, ’s mellék czélzásaik miatt gá ttal sz erettté£ '3fta«sy®gl élctben em
lékezeted, áldott Ember és hív Hazafi, *s példád tanítson bennünket nuiuí Tizt sze
retni a’ mit Te szerettél, ’s olly híven mint To!

Tanácsos Ur. hitvesével Mélt íelso-iSuki nagy Juiiana Aszszónnvalí--kitől Józseí
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olajjal, vagy olvasztott ónnal sírelem nélkül megmosdik, és az égő Jcemenczéhe sétál
hat a’'nélkül, hogy csak egy haja’ szálát is leperzselné. — A’ roppant égi testek’ já
rásának útját kikémleli, a’ ménkövek* 'útját kiszabja, Vmeghatározza leeső pontjokat — 
a* nap’ és hóid’ sctéKiléseinek nem csak okát fedi-fel, hanem századokkal elébb meg
mondja az ő elkövetkezéseknek > tarthatóságoknak minútáját is ’s a’ t. — Úgy. hogy ha 
ezeket a’ szép és felséges találmányokat, azoknak az élet’ kénnyel! szaporítására és a’kö
zönséges gondolkozássá ■télt béféfyasait )öl megfontoljak, orulhetiMis annak: hogy sem 
nem a’ Poé&k’ !%«î yr' idejében /illettünk hogy merő gyümölcsökkri éitt.£*ak a’.zöld 
gyepen v á ^ a ,Íízirtok,>barlangjaiban hevernénk; sem pedig a iíí'é̂  csakflflfc regen el
múlt XVIl-dik Században élünk, a’ melly még a’ tudós Galileit azon állításáért, a’ mit • 
már ma a’ gyermek is tud: hogy a’ Ibid forog a’ nap körül, mint a’ mi még akkor » 
Sz. Írással ellenkezni látszott; három észtendei tömlöczre, állításának eskUvésset való 
viszsza-húzására büntette. De noha már sokra, igen igen'sokra mént is az emberi elme, 
még is, ha egy józan pillantatot vetünk akárrn&llyjk tudom án yunkra is, mindjárt által-látjuk: 
hogy még igen sok lehet hatra, és hogy még minden tudománynak csak a küszöbén 
állunk, mert még mindenikbén megfejtotlenül állanak a’ legfőbb kérdések, — ugyan is 
tudakozd-meg csak a’ Theelogusokat vagy Filozófusokat, hogy ha valandelly más plané
tából, ide vetődne történethfd egy ,mindpB,:yísldi elő-itéiefektől üres okps valóság, ’s 
azt kérdezné töltik hagy az Isfen’tételét*, a’ mit minden becsületes szív érez * eggy ember
séges ember sem tagadja, és a* Sz/ Irás-m i p d f á r t t t z an : Kezdetien 
ieremié az lsten at-mennfet, inint kérdésen kivíÜ valé dolgot feiteszsz f
hatatlan okokkal vagy erősségekkel tudnák úgy mégnantatnij^ bogy azt minden okos va
lóság kénteleníttet ne elhinni: majd meglátnádr hogy minden okoskodásoknak a’ lenne 
fc* supsmiája,: hogy semmi sia^ibk,jiéll^y^4̂ ^ § ^ ^ l ;  lételeV ’s .â6 abban szem-,
ben tűnszép  rend okáríak lenni, ez az ok az Isten , és,'így* tehát.van, Isten: de ha te 
erre azt felelnéd: hogy ha a’ világ’ alkotmánnyá és az abban uralkodó ■ rend oknllkül 
nem lehetnek, minthogy az okozó éppen úgy több az oknál* mint az órás az '
hát a* virág* oka hol.vette m ágát|^Íért keli, inkább eggyiknek örök léttét'hinnem, mint

felelettel tolnának - el nyakakról. — Vagy tudakozd

sekre, hogy miért nem tud semmit az én lelkem az én testr szufetésero^^előtt jjilQjdol- 
gokról? vagy a’ kemény alvás alatt való léteiéről? Ha a’ léiét, m intán simpkx részek- 
re oszthatatlan, és így e* miatt, a’ mint halhatatlan, úgy szükségesképpen változhatat- 
lan is, miért' nem tudja az igen elöregedett vagy valamelly betegség által elgyengült’ 
testben, avagy valami szerencsétlen ütés, vagy erős indulat miatt az agy-velejében meg
romlott emberben a’ lélek mind azt, a’ mit az ifjú és ép agy-velejü emberben tudott?— 
hogy eshetett ezen részek nélkül lévő valóságban az a’ változás ? tapasztalni.. fqg^d£̂ hogy 
ezekre sem fogsz kielégítőbb feleletet kapni, mint a’ legelső kérdésedre ;&ptál. Tuda- 
kozd-meg tovább a’ Fizikusokat, a’ mágnes-, a’ galvanismus’, az elektricítás’ erejének, 
és a’ testek* gravitátiójának ’s a’ t. okairól, már ezek majd világosan is megfogják neked 
azt/vallani: hogy Ót.,.azt. nem. tudjáibj^Kérdezjl.meg, g,’ leghíresebb Astronomusokat,
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Hogy azon sok millió csillagokról, a' mellyekkel a' feleltünk lévő kék ég boltozatja*, 
mintegy behintve látszik, mit tudnak? mondják-meg, hogy számszerűit hányán vágynak 
azok? mitsoda távolságra esnek mi hozzánk? ’s mibóiáll az ő azokról való tudományok’ 
sommája? — meglásd-: hogy ezt fogják felelni: ők a’ csillagok’ számát meg nem
határozhatják, mert puszta szemekkel csak keveset, sőt a’ legjobb üveg-csőn sem lát
hatják mindnyájokat, távolságokat sem határozhatják-meg; mert a* puszta szemekkel 
látszó P'tnus, Mars, Jupiter, és Satm-mis ’s a’ többi egynéhány később felfedezett, csak 
csöveken látható plánétákon kivűl, a’ többiek mind álló csillagok lévén, a’ miket ők 
mind napoknak gondolnak lenni, a’ legközelebb lévő álló-csillag a- Sirius’ távolságán 
kivűl a’ többinek meszszeségéi az ő által-mérőjök’ (diameUr) kicsinysége, ’s paralazissok’ 
miatta nem lehet felmérni, és így tehát voltaképpen többet azokról nem is tudhatnak.—. 
De kérdezd-meg legközelebb csak a’ Geográfusokat is, hogy mondják-meg néked iga
zán, hogy a’ mi földünk’ déli vagy északi szélessége 30-dik grádusán túl, mitsodások
a* hegyek és völgyek? ki, és mit látott ott valaha? ’sa’.t «r- t va^az Afrika’ ’s ; Amerik a*
közepén, avagy belső részeiben ki jirt-el közzűlök mindenütt,1 igaz;',
relátziót, majd meglásd*: hogy senkit sem fognak tudni nevezni, r— Tudakozd-meg to
vább a’ leghíresebb új vagy i ^  Historikü^ktt ís, hogy a’ Chinaiak, Égyiptombeliek, Fae- 
nicziaiak, Indusok ’s a’ t. legelső Királya ki volt, és mellyik esztendőben élt ? iáikor 
kezdődtek ezek az országok? mikor és mellyik osztotta-fel a’ Nemzetet Kastokra? ♦) ki 
és zhíkőr építetté azokat az Égyiptomiakénál is nagyobb Piramisokat, mellyeket Ázsiá
ban nem rég’ találtak-fel az Anglusok? meglásdVhog^ínz^ kapod:
hogy ők nem tudják, mert az emésztő nem.
lehet, ’s a’ Lethe mosU-el azokat. De tudakózd’-meg végtére"
mondják-meg igaz telkekre, hány nyavalyából tudják már az embert csalhatatlanúl ki
gyógyítani: tapasztalni fogod,4 hogy az emberi nemzetet sanyargató nyavalyák* lajstromá
ban, tized rész is az, a’ mit az Orvosok minden esetben1 bizonyosan elháríthatnának ’s.a’ t, 
meTt “gv hogy csak a’ l e ^ g ; n e v e
zett, t r á Z y n a é g a k K o r  is, midőn a Doktori tudomány minden mes- 
térségét kimerítette, — körfilöttök a’ szenvedőt töb’hyire a’ sírig kísérik.

igyekezzünk tehát .a’ lefoly’t’ századok’ és ez’redek’ hasznos tapasztalásainak óriási vál- 
iairól ^éllyel-tekintve tovább-tovább menni; mert sokra, igen sokraj ment ugyan már
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Bevezetés á  Persius 3 - “  Szatírájára.

Persius itten egy Stoicus Bölcs’ képében feddŐdik az akkori ifjúság1 lustasága, 
tanulástól való idegensége, nemességben való kevélykedése és'festett erkölcsei ellen.

Hogy e;zen feddést jobban meg lehessen ítélni, nem lesz1 haszontalan Meinersnek egy 
becses munkájából *) a1 következendő rendeket,' mellyekben Sulla* idejéről van szó, ide-tenni: 

.„A* két Nem' romiotságának következése volt a1 gyermek-nevelésnek elmulasztása ’s 
az ifjúságnak, kivált a* főbb-rendik V azon ifjúságnak idején korán való elfajúlása ’s meg- 
vesztegetődése, mellynek :rű^já ^öhr vétkes kívánságait kielégíteni, ’s melly
személyes -é rd e tó á r-á ^ ^ ^ íc^ án : eleinek dicsősége V famíliájának tekintete által is 
fő-fő méltóságokra juthatni reihélfetétf- Cicero’ idejében még nagyobb ritkaság volt, mint 
az előtt, hogy az első házakból származott? iffáfc nívókat a’ nagy tapasztalású tisztvise- * 
lökkel való társalkodás és a' híres hadi - v e z é re fe k # O T Íi® ^ ^^ ien é s  által kimí- 
velték és alkalmas polgárokká *s ügyes hadi vezérekké formá^^^^Éfe^^ftfnthogy 
ekképpen a’ nagy emberektől magokat .félre-vonták ’s a1 hadi munkákra és veszélyekre 
nem szoktak, '^gy''^MtÉÉ^4ÖS^f^^ÍHbns‘égitek csak’látására is megijedtek. Nagy 
részént még a’ békességnek kevesebb vesződséggel járó mesterségeire is alkalmatlanok 
és erőtlenek lettek. Az ékes-szóllás ’s a* törvény-tudomány szintén úgy alá kezdettek 
szállaní, mint a’ hadakozás’ mestersége. A’ munkálkodás, mértékletesség, ’s haza-sze
retet annyira elenyésztek, hogy Cicero nem átallotla azt mondani*, hogy ezen virtuso
kat nem csak a’ maga idejebéli ifjak között nem lehetne találni, hanem még az akkori 
könyvekben sem. Ellenben a’ tobzódás, a1 legesztelenebb tékozlás és fejtaiankodás ural
kodó erkölcsökké váltak. Ha Cicerót, Kától és Brútust kiveszszük, egy sem volt az 
ezen időbeli polgári és hadi híres fő tisztviselők között, ki ifjúságát fesletséggel nem 
mocskolta ’s az ifjúi vétkeknek nagy részét idősebb korára is által nem vitte volna.”

Ha meggondoljuk, hogyezeri5' ídőtöf #gvú Rómának szakait köztársasága. égészen 
felfordűt'r í 'a ^ ^ t^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ le g -m e g ro m lo tta b b  Fejedelmek uralkodtak: kön
nyen meg lehet Ítélni, miilyen lehetett Persius’ idejében az ifjúság, ’s melly igen meg- 
érdemielte ezen feddődést.

p e r s i u s ; m / ‘ s z a t i h á J A,
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Talpra, barátom, ugorj, mit vársz? a’ szomju mezőket 
Déli nap égeti már, ’s csordák árnyékra sietnek.
„Úgy van e? nem tréfálsz velem ?“ így szóllamlik az alvók’ 
üggyike, „jöjjön hát az inas. Hej! Hallod e? Hol vagy?
Eggy sincsen! Lánczos» Bajgd é* majd pattan epéje,
J.áfmáz, sót ordít Arkácjíáííéli szamárként.

Most mác .tönyv ’s Vét szint ragyogó sima pergamen 3), ékes 
Toli papíros van előtte; de mennyi panaszra nyil ajka!
Majií a’ ténU nagyon sürü, majd ismét ha vegyíti 
•Vízzel, igen halavány, 's a’ toll kettőzve folyatja.

Őh nyomorült ’s mindég nyomorultabb, annyira mentél ?
Már csak adass rágott étket, mint gyenge galambkák,
■S olly pépet,-mint a’ nagy urak’ csecsemőji, magadnak, "V.'
’S rivj, mikor a’ csecsnél dajkád dalolással elaltat. . :

„Mert iiiy gaz tollal tó tud írnÍ?“ De kikre boszonkousz ? * l'~"
S kit csal mentséged? Magadat, buta; veszted idődet,
Mások megvetnek.— Siketen maga kongja hibáját,
Csak megkoczczantsák , ,a\ bögre ,,.^a. jól ki nem égett.
Illik rád e’ kép. most, lágy és nedves agyag vagy, , ,  ^

Hogy szép formát nyerj.— De maradtt rád tisztes örökség 6 ‘ ~"~
Megterem élelmed, szép sótartód van ezüstből, ~
S van, melly Istenidet gyakran megkérleli, csészéd.

Kedveznek neked;ők, mit félhetsz tőlök? — Elég ez?
’S ütik hagy széllel csak’ azért felfúvm tüdődet, '

"Hogy valamelly Tnuscus törzsökből ezredik ág vagy, - 
’S Censort bátyádnak czifrán öltözve köszöntesz ?
Pórhoz, arany-szerszámodat! én lelkedbe belátok.
Kém szégyenled e, hogy lett korhely Natta 4) belőled?
Ez bűntől tompult’, lelkét körul-ülte tóvé fi^  ‘ “ '
Hája, tudatlan’ vét, nem sejti mi kára, lestíllyedtt*'' ’
Olly mélyen, hogy már nem hány buborékot is a’ víz,

Mérge soká forrott bennek, végtére dicsében 
A’ virtust lássák ’s magold értté halálra busülják.
Valljon az ércz-bika 6) kiüt dijhb'seíibét okozni tudott c,
Vagy gyötrőbb ijedést az arany-bolt’ fegyvere függve 
Szőr-szálon, ’s fenyegetve — lökök, bsksk— a’ koszorús főt;, J. ’ '
Mint mikor a’ halavány Vélrémúlt’ lelkeket olly vád, '
Mit feleségeknek sem mernek vallani, gyötri.

I® | gyermek voltam, ?)jrakszor,-jutjészemb^y betegnek. .
Tettettem ihagamat, ha tanülnom kelle halálzó
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A  Persius 5 “  Szatírájára Bevezetés.
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Ellened áll fs így szól titkon hozzád az okosság’
Tenned vem szabad azt sehol, d  mii tételed elront.

Hogy megtiltsa, ki mit nem tad jól teimi magának.
A> gyógyító szert ha vegyítni nem érted, az Orvos’
Mestersége magát maga tiltjá neked ; ha hajókat 
Csillagok’ at|ái«jílfttóan béres akarna, .
Kormányozni, bizony Melicerta 12) haragra gyula dna.

Tudsz e 13) helyes ’s egyenes lépéseket életed* utján 
Tenni? valót álnok színtől, aranyat megaranyzoti 
Réztől pengésén már megválasztani tudsz e ?
Megjegyzetted e jól, a’ mit cselekedni vagy óvni 
Tartozol, e’ végsőt szénnel, krétával az-dsŐt?' - 
Nem sok e vágyásod? házad po^mpátlárf e? kedvel 
helsz e barátid előttkamarád- jókor van e nyitva,.
Jókor e zártfSr? ha látsz sárban fillért, lehajolsz e 
Értté ? 14) ’s akár míllyen nyereségért nem foly e nyálad ?

Mind ezeketha való Jhogy jól érted ’s bíród, akkor 
(Mert' sem, Prae|oT, ...
ÁlMak ’s bölcsnek.■'íté'-ni most is megvan
Borod *s róka leselkedik a’ lárván belől: akkor -. -w  ‘̂ T V -V k ^

Csak kezedé î y--.
' ’S iÜbBe- aC Í>M an®éí%JIIÍ^^
A? Bölcsnek rajtad‘hőgy vagy morzsája marádjon::!' "
Azt ne remélld, hogy légy eggyszéj^mmd esztelen és bölcs*
A’ keverés itt bán yallyon yá̂ tínlc e BathyíW 15)
TánCzábÖlííy-ó^
Mint volnál i
Y ^ jX lí-p o lg á r? ^  tett,  azt. tartod csak: uradnak ¥ .'
Terhes szolgálat, ló) ha -hogy ekkép’ szólnak: eredj, menj , . ■ 
Vidd, inas, e’ vakarót hamar a’ feredőbe, ne késsél r .
Hol vagy akasztőfára való ? Már tégedet illyen
Nem nyom; kívülről nem ijeszt tlly Ur, de ha benned ;
Sinlő lelkedbenba naponként több .TJr,..erőltet .
Mint volnál szabadabb annál, kit szidva fenyttnek ?

Álmodban hprtyogsz reggel:. 12) Nosza kelj - fel, imígy szól 
fösvénységed, ugorj. „Alhatnám még.a Hamar öltözz!
„Mért ?“ Azt kérded'e még? Menj hozz bort Cos’ szigetéből 
?S Pontus’’ tájáról Castor-bŐrt tengeri hallal , v . .

..légy borsát venni .tevékről,-
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lag-magyarJsás sói Rómái nagyoknak 
gyorisók’ ilsnodooisait hitte volna, n 
jeMieknek lalvilekcdisihot alkalmastól 
igen szép poétái képre tett szert. — - 
Kei, Márs' is Satumat' csUiagsatjai
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19. jT Görögöknél és Rómaiaknál á' szerelmet ifjaknak igán kStSnsiges Hokisok volt szerető. 

jM kása előtt éjjel sirinkosd smisika vagy ineklit Utal megkalgattatis/rt könyörögni. Ba a! szép 
engesztelhetetlen ’s a’ szerető ifjú valamenyire boros volt, gyakran az ajtóknak ’s ablak, tábláknak 
kellett miattok szemieiniek. -

00. Míg Róma szabad volt, ’s a' Fő tisztviselőlet £ nép választotta, addig rí pór-sereg között 
ajándékokat osztani igen jő mid volt, annak, kedvét megnyerni \s maginak felekezetet szerezni, sí 
Csiszárok alatt az iily ajándékozás szak. árnyéka volt á régi szokásnak.. — Szokás volt pedig rész. 
szerint gabonát és hüvelyes-ieteméeyt rész-szerint húst, olajat és pénzt ajándékozni 'í kiosztogatni. 
Éjféle ajándékokat d,Ső■ tisztviselők minden innepek' alkalmatosságival is képtelenek voltak aszta, 
gatni, Jta a' nép alatt kedvességben akartak maradni.

11. Ha mástál szabad volnál, a' babonáséig' rabja vagy. — Rimában korán szokássá vált 
05 idegen népeknek, p o. Zsidiknak. és Egyiptombélieknek vallásbéli czeremoniájikat ’s innepjeiket 
elfogadni. Ez későbben a' Császárok alatt annál természetibb dolog volt, minthogy Rimában min. 
i.n nemzetiéin gyiitev/szség őszsze-sereglett. Augustus alatt ugyan Agrippa, mint práefkbtus urbit 
az Egyiptomi Itteni tiszteletet eltiltotta, ’s Tiberius, mini az Egyiptomi,- mini n' Zsidó vallást ej. 
tSrlótte. De az efféle tilalmaknak nem soká volt foganatjai. Kicsinyenként isis és .Serapis, egészen 
bevétettek- a' Római Istenek kizé, 's csak-.nem minden külföldi Istenségek és Váltások megkenő, 
sodtak. — Heroies- innepén némely Magyarázók ollyan innepet értenek, mellyel a' Zsidóknak egy 
fslekezeie Herodes' tiszteletére innepelt ,• mások pedig az áltáljában minden Zsidó-innepek helyett 
veszik. Egyéberánt esméretes dolog, hogy az inneplés' alkalmával gyertyák gyújtottak, az Istenek' 
altárjai, álló képei, templomai ’s a' házak virágokkal megkoszoruztattak, vendégségek tartattak 's a' t.

... K itértetek, d megholtak' lelkei, meUyekről azt hitték, hogy az élőknek megjelennek, 
’i  Htokat háborgatják. -  A  tojásból jövendölés a' papok' csalárdságai kózéjaflozott. Ezek a' tojást 
parázsba takarták, 's arra vigyáztak, ha felül fakad e meg sav''vagy- 'uálttfmMmamm̂ .. (j n 
tant, az rassz jelnek tartatott, 's rosszat jövendőit. '

s5. A  Gátlások, Cybelé Papjai 's Jsüjfoldiek voltak , kik mindenféle babonát és szem-fényvcsz, 
tési gyakorlottak. . . , ' ■ " " ’ '
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3 .

A’ V7ilág’ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész és Neuton.
{Folytatás.)

A  csillagok' forgóidról ’s kerengésórol egymdshoz-képp est.



663 Aprilisz 1826.

39. Valamint a* mágnes-tőben maga a’ természet megkulönöíi a’ két Sarkat ’a e’ 
közti lévő köz-pontot: ügy az A B álialónak C körül fordultában maga az e’ féle moz
gás5 munká/a három különössel tünteti-elő magát a’ nézésnek, u. m. két éllen - tájék 
felé való indulással az áitaló’ két végében, és egy.se ide, se oda nem tartó — tehát, 
indiíferens — középpel, a’ C-vel. Ugyan is, Áltaiónak azon egy teste a’ forgáskor mint
egy ketté válik, mert mozgására nézve két felé egyszerre hasonük — az egyik fél egyik 
a’ másik fél másik arány után indúlván, még pedig úgy, hogy ha A kelet felé indult;. 
B szükségképpen, nyűgöt felé indul; a’ C pedig mint szabad, játékhely marad. Tehát itt 
nevezetes és különös a’ két arány, melly két ellenkező tájék felé tartván, az általót két 
helyen vágja keresztül bizonyos szeglet alatt; melly két arányt én azért Ellen-aránynak 
neveztem, a* köz’tök lévő köz-helyt pedig Köz-pontnak (Puncium indifferentiae.)

- A* Forgás’ lehetőségét képzelni se lehet ellen-arányok nélkül; mert csak az által a’ 
forgás az, a* mi — külömb minden más mozgásoktól, ügy de azon két ellen-arány lehe
tetlen köz-pont nélkül; mert azon egy testben történik ama két ellen-arány után való indu
lás, e’ miatt a’ meghasonlás. Tehát az eggyik szélsőtől át’menve a’másikra, kell óllyári 
köz-helynek lenni valahol az áitaló1 közepe táján, hol a* nyugoti arány átváltozzon ke
letiéire, ’s megfordítva; tehát a’ hol szűnjön az eggyik, ’s a5 másik kezdődjék. Ez a’köz nem 
arány, mert itt vége ’s kezdete is az aránynak ;• hanem tehát csak harmadik mi—csak pont 
És ez a’ köz-pont — a* középponttól, vagy centrümtöi (méllyet én Szék-pontnak fogok ezen- 
4Úl. nevezni) az áltál külömb, hogy ez nyugalomkor is csak moz
gáskor észre-venni való, ’s köz-pontnak marad, ha nem közepét foglalja

£2 által a* forgás’ mivoltáról való érteímény ki van merítve, nagyjából: Két ellen- 
arány ’s egy köz-pont — mozgás közben. Próbáljon mást adni, a’ kinek ez nem tet- 
íszik— ha bízik magában. A’ Mathematikusok, az én tudtomra, legalább ennyit se pró
báltak. '

• 40. fíogy a' Forgás csak forgás ír gyen csupán, elválasztva minden mellék mozgástól; 
szükség, kegy a' C, vagy is a’ köz-pont ne mozdnljon-ki helyétől-, hanem csak az A ’s B for
duljon körűlette, mint álló-pont körül. Mert ha C mozdul: úgy kerengés, vagy haladás 
is bele elegyedik, ’s így megszűnik a’ tiszta forgás.

Ezt*nem úgy kell érteni, mint némely mesterséges masinákban, p- o. esztergályban, 
hogy t i .  a’ C oda legyen szegezve valamihez, *s ennél fogva ne mozduljon; hanem hogy 
a' két erőnek viszánkodó küzdéséből támadott mértékleténél fogva a* C maradjon moz
dulatlan. Ha egy rúd a* C-nél fordulhatóképpen oda van függesztve valami álló oszlop
hoz; akkor három erő dolgozik ott: eggyik A mint cselekvő, másik B mint szenvedő, 
Vtehát mint terhe az A-nafc; a’ harmadik C, mint letartóztatja a* kettőnek. De mi 
czélunkhoz képest másképpen van a’ dolog. Itt égi testek’ foroghatások5 módját fejtegetni 
kell a’ természet’ munkájiból, a’ hol tehát szabadon van a’ C, és két erőtől származik 
minden mozgás. Több nem kell, kevesebb nem elég. Sőt a’ C nehésségét s>e veszszük 
itt számba; mert a’ nehésség már benne foglaltatik valamellyik erőben.

41. Hogy az áitaló f  >rdulásah>r mozdulatlanul maradjon ö’ C\ szükség hogy a’ két moz- 
dító erő egyelő legyen a’ C hántásához képpest, külömben, az erőseb’nek hatása után meg
mozdul a’ így szűnik a* tiszta forgás.
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Ha teliát az A egyenlő erej-i a’ B-vei magában is, nem csat a’ C hántására nézve, 
akkor mind A mind B egyenlő távolságnyira légyen a’ C-től; mert ha az A közelebb , 
akkor a’ B erősebb, tehát ennek hatása után megmozdiil a’ C. Ha AC =  CB mint tá- 
vól-lét, és az A a’ C he'yén van; akkor az A-ban két annyi erő kívántatik ez egyenlő
ség’ megtarthatása végeit; mert eggyik felével CA-t inditni kell, másikával B-vel ellen- 
kedni. így az A kiálja a’ köz-pont’ hely-tartását, ’s így történnek a’ forgások akár a’ ter
mészetben , akár a" mesterségben.

42- Hogy á lei egyenlő foganatéi moziké erő A Vs B egyenlő távoliéikor a' C-tól megtar
tsa a• C hántásához lépest szükséges egyenlőségei, a’ két ellen-aránynak egy forma szeglel alatt 
kell vágni az iüaló’ két végét. < -  ~r-

Mikor ej két ellen-arány eggy az általó’ fekvésével, az az: mikor az áltató p. o. víz
iektől eg áll, és a- két erő is csak víz-fektőleg jön egymás ellen azon eggy altatóban, vagy 
szalad egymástól; akkor semmi határozás nem kavetkezhetik a’ mozgásra nézve — ha 
egyenlő a’ két erő, sőt ha egy tájék felé indái is a’ két arány;.akkor is csak haladás
ra üt-ki a’ határozás — a* miről nincs itt kérdés. Hogy forgás kerekedjék-elő, két 
ellen-aránynak kell lenni és az általót bizonyos szeglet alatt bántani két különös helyen; 
különben hibázik a’ köz-pont, ’s e> nélkül a’ forgás. (§ 38.) Most hit:

l) Mikor az A erő derék szeglet alatt húzza az áltató’ egyik végét A d arányon, 
és a’ B szintúgy derék szeglet alatt a’ másikat Bf arányon; akkor semmi hatás nem ér
dekli a’ C-t; mert az egész hajtó erő mind a’ két részről egyenesen csak az áltató’ két 
végének két ellen-tájék felé való hajtására függesztetik egészlen. Tehát a’ C mozdu
latlan marad; és ekkor legnagyobb divatjában van a’ tiszta forgás: (ha t. i. egyenlő a’ 
két erő.) — Innen következik., hogy mennél inkább hajlik az arány erre, vagy arra 
az oldalra, — az általó’ lapjához; annál több erő költődik az általának hoszsziban va
ló mozdítására, és tehát annál kevesebb marad a’ forgatásra. Tehát ferde szegletek 
alatt tsügged a’ forgató erő. Mindaz által: . *

*) .Még akkor se mezdúl-ki helyéből:^ C, ha tompa vagy éleá vkéglét alatt esik 
az említett két vigás, csak hogy-mind a’ két szeglet egy forma legyen. Ekkor ugyan 
csak egy rész erő fordítódik az áltató’ hajtására, a’ másik rész pedig a’ C ellen; és ennél 
fogva a’ forgás már nincsen oly divatban, mint az előbbeni esetben, már csügged se-

dítolt a’ C ellen; szint annyit fordított a’ B is, és ez a’ rész erő el van vesztve a’. C-ben 
foganat nélkül; mért a’ két erő egymás ellen dolgozik azon egy pontban — a’ miből 
semmi 0 következés. Nevezetesen, ha tompa a’ két szeglet; .két erő két ellen-tájék 
felé egyenlően húzza, és ha éles, egyenlően nyomja öszsze a’ C-t. Tehát egy egy része 
a’ két erőnek egyaránt vész-el maga ellen — a’ C mozdítása nélkül; és a’ forgatásra 
dolgozó erő maradék egyenlően marad.

3) De ha az eggyik szeglet tompa, a’ másik derék; akkor már bánlódik a’ C, a’ 
tompa szeglet alatt dolgozó A erőtől, és pedig magához való húzásképpen, tehát C ha- 
tároztatik az A felé haladásra; mert az A erejének egy X részét a’ C ellen fordítván ’s 
.tehát csak maradékkal hajtván az általó’ végét, — éppen azért,a’ B-vel tartandó egyirán- 
latból kiesik, az az: gyengébb — vagy is idevalóképpen szólván — lassúbb lön a’ B-nél,
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feliát a’ B-nek akadályára válik, a’ mi miatt a’ B is annak mint terhinek bírására éppen 
annyi rész erőfTordit (tehát, veszt) a’ forgatásra szolgálni való hathatóság’ rövidségével; 
következőleg a’ B is csak akkorányi maradékkal dolgozik a’ forgatásra ; azonban az A-nak 
a! C hántására való X része bániatlanúl marad, és éppen ezzel erősebb a5 B-nél, maga 
után hódítja a’ C-ét; tehát a’ C indul az A után.

4) Ha az eggyik szeglet tompa, a’ másik éles, a’ forgásra nézve még több a’ vesz
teség; mert akkor mind a’ két erő’ summájának fele fordítódik a’ C ellen és pedig azon 
egy "tájék felé tartó arány után való hajtására a’ C-nek. Tehát csak fél erő (az egész 
summából) marad a’ forgatásra; a’ többi fél a’ haladásra jön. És igy az áltató’ felében 
haladni, felében forogni fog. A’ mi hogy szembetűnőbb legyen: vágjon az egyik erő 
A-t tompa, a' másik B-t éles szeglet alatt: az A erejének egyik része huzni fogja a’ C-t 
az A felé, vagy CA arányon; és a’B erejének szint’ ollyan része taszitni fogja ugyan arra 
feléit, i. BA arányon: tehát a1 két erő felényire eggyezik az arányban. Hogy ez a* fél 
éppen fele az egész summának: kitetszik abból, hogy a* tompa és az éle£ szeglét eggyült 
véve két derék szeglettel érnek-fel; á5 mi felit teszi egy Egésznek. Tehát itt egy fél 
erő a’ C-nek egyenes lineában való hajtására fordít tátik, *s egy fél a’ forgatásra mar 
rád.’ így hát feíibe a’ forgásra, ’s felibe a’ .haladásra van a* határozat.

43. Már feliben benne vagyunk az egyyelitett forgásban. Tiszta forgástól kezdve 
léptsőnként jutottunk ide. EolytasSuk a’ sört egész fogytáiĝ  az arra dolgozó határozáso* 
Icát yi’sgálván, míg végtére meg nem szűnik minden forgás* Wgyrig^.-^tán....ai1 két szé- 
liből keressük-ki a’ közepet, az az: esmerjük-ki mind a’ forgásra, núní'1SMflW(ta» 
szolgáló helyezetek ’

Maradjunk a’ felvett figura mellett;.maradjon B f  arány, a’ mint volt, A B lapjához 
éles szeglet alatt l^jpiva; az. A. d arányt pédig inyújtsuk gondolattal kifelé az A B lapp
jával az^nvégy l̂ineába való fekvésig, míg i. az Ad arány nem válik eggyé az AB-vei,. 
MI Teszsü? ebből? az A d elenyészik és támad helyette a’ B A arány, a’ mi áltaió is egy
szer’sinind. Tehát eggyik erő—A—már az áltaió’ lapjának arányával dolgozik. Most már 
az A erő magához húzza a’ C-ét,:CA.arányon egész erejével; úgyde a’ B is éles szeg
let alatt, tehát B G lapja felé hajolvâ , vagyJsJB £ ax$nyon. hóz ugyan arra felé és pe
jeiig fél erejével; tehát csak a’ negyed rész erő marad a* tforgái7 hajtározá%ár4 ( h a . i s  
marad és nem .elidáltatik a’ 41* .§. 3-dik szám alatt .kijelelt környülraény miatt;) a1 többi 
mind halasztásra fordítódik. Hajoljon most a’ B f arány, még jobban az á lta ló raa ’ 
forgásra alig marad valami erő; mert ha egészlen reá fekszik az általóra: akkor vége 
van minden foroghaiásnak. Miért? Mert a’ két ellen arány, melly a’ forgásra okvetet- 
Ien szükséges, elenyészett, ’s helyébe állott egy öszvesitett uj arány, melly szerént ha 
mind a’ két erő dolgozik; tapinthatni; való dolog, hogy csak csupa ..haladásra van az 
egész ^határozás, és a’ forgásra semmi.
: -44. Következésképpen: a’ forgásra az eBch-táj, a' haladásra az azon-láj par&Táeat ha-

HJücor a két arány párosán fut vérként egvmás mellett, úgy, hogy minden pontban egyen
lő tá v « f  ̂ ■■agywtástól: az a’ két arány_ egymásra nézve párolás (paraüela) és maga az e’ 
féle dolog, parolázau A’ két.jjarolás aráoy vagy azon-ügy (p. o. dél), vagy azzal izom-
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Í.'ózt cllen-áiló (észak) tájék felé tart. Az els& esetei én azon-táj — a' másodikat elkn-ídj 
Parolázatnak nevezem. (Paralielisraus idem-poláris, et contra-poláris.)

Akkor keíete van a* forgásnak, mikor a' két erő két ellen-arány szerént egyforma 
szeglet alatt vágja keresztbe az általó7 két végét. (§ 41.) Ugyde mikor azon két szeglet 
egyforma; akkor a* két ellen-arány, meily szerént a’ vágás esik, egymáshoz képpest páro
lás j és éppen ez a7 parola az ellen-táj parolázat; tehát az ellen-táj parolázat, a’ forgásra 
szolgáló vagy is határozó helyezet. Tehát, hogy az általó — vagy, a1 mi mind égy — 
a’ golyóbis tetemesen forogjon, megkivántatik: hogy a’ két erőnek, mellytŐl forgásra 
határoztatok, aránya az áitalóhoz keresztben és egymáshoz képpest parolában jöjjön egymás 
ellen — ha általóba végezve taszítás*? vtagyisz&kjőn .egymástól — ha általóban kezdve 
húzás-képpen esik a’hajtás.

A* forgásnak ellen-játéka a’ haladás; mért forgáskor egy helyen marad a’ C, nem 
indul-ki sehová; haladáskor pedig indul és tovább tovább megy. Ellenkező okozat
nak ellenkező az oka; tehát ha a7 forgásra ellen-táj paröjáa^t^^lg4i ,  bizonyos; hogy 
haladásra azon-táj parolázat fog lenni a’ határozó. Ugyde a* 
ladással; tehát á’ kerengősre is azon-táj parolázat á’ határozó.

45. Meg ítéli jegyein* hogy-mikor a' forgásra vagy haladásra határozó helye
zetnek felkeresése eránt van a* szó; két szélsőképpen kelletett felvenni a* dolgot — a* 
tiszta forgást és a* tiszta haladást szem-ügy előtt tartván, a’ mi szükséges vala, hogy 
mind kettőjüknek maga tulajdon határozóját találhassuk. Egyébaránt foroghat a* golyóbis, 
ha bár nincsen is azon fent kijelelt tiszta helyeze.tben, t  i. a’ .csupa ellen-táj padlózat
ban, — csak hogy ahoz inkább közelítőleg legyen mint sem annak ellenzőjéhez , t  i. a? 
azon-táj pacolázathoz; és már akkor a’ haladás is melléje férhet a’ forgásnak,. deJUjenkor 
ósztán a’ forgásnak nagyobb helye ’s több divatja lészen, mint a’ hozzája mellékelt ha- 
Iadásnak. Ugyan ezt k eíl tartani a’ haladásról ’s kerengésről is, csak hogy megfordított 
fogásban, a-or. Ha parola a* forgásra határozó (§ 43.) bizonyos, hogy tehát két ellen
arány nem azon egy pontban^ ellenkedjk egymássá!, ' -hanem két különös % egymástól 
'táVöl-TévŐ -p̂ Ölft/álÍf#rÉ4^talÓKÉkV:íhdgy t. i.-*egy köz-pont is kerekedhessék köztök — a’ 
mi nélkül lehetetlen a’ forgás.

Innen sikeresen tekinthet viszsza az Olvasó — ha tetszik arra, a’ mit 10, U , Iá, 
§§-ban beszéltem Neuton’ hibájáról. Én pedig tovább folytatom a' forgásról és keren
gősről váló fogásokat; és már az applicaturához közeledek. í

46. Arról volt a* beszéd oda . fel (§ 24.) mellyel itt be kell iejezn^,,Íó.gy á7 Öfá- 
bantnak székese7'fo rgó -É S ^b^ j^ ,h |du lt|kp ívay^^ j4j^ g p ; ; ^ ^ ^ Í ^ :̂ H y  szerént 
a’ -székes forgó-körének ereje visZszá-rugásképp í̂r doígozík'; a7 másik, melly szerént illy 
környülményben menését folytatja a’ székesbe rohanni indult, de örökös elültetését szen
vedő Drabant — mindenkor egy bizonyos szeglet alatt vágja keresztül egymást, mellyel 
én _Fuíó-szeg!etriek&éY<iztemí Az is említve volt (§ ál.) hogy ez a7 szeglet nálam nem 
mindenkor derék, mini Keiltonnál, hanem hol éles, hol tompa. Ezt meg kell mutat
nom, minekelőtte alkalmaztatását -lássuk. -- - -
- A* Székes forgó-körének Káthatósága nem végheletlen, hanern csak bizonyos ha
tárig terjedheti (§ 340 és azután egészlen megszűnő. Ez a7 megszűnés, hogy termő-
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de tehát gyengülő lépésekben ahoz közelít — annál inkább, hogy közelebb a’ csillag’ 
testéhez sűrűbb, ’s tehát hatalmasabban ellent-álló levegő égnek kell lenni (§ 33;), tá
volabb erőtlenebbnek. Következésképpen, a’ külső kerülettől fogva, a’ hol megszűnik, 
be felé menve gondolattal, mennél beljebb a’ székes’ testéhez közeledvén, annál ható- 
snbb a’ viszsza-rugó erő. Oszszuk-el eit a’ nevekedést o , i ,  o, határokra, ’s tegyük-fel — 
megértheíés végett — hogy a’ drabant most indúl először valami * távolságról betömi 
a’ székes’ forgó-körébe. Jön hát a határba, a’ hol még gyenge az elüttetés (a’ viszsza-ru- 
gó erő). Itt is már a’ felljebb mondottak szerént, kezdi szenvedni félre-törését az ará
nyának (§ 22.), de még itt nem jutott azon határ-pontra, hol a’ hatás egyenlő foganaté a’ 
viszsza-hatássai; tehát még beljebb nyotuúl azon megmásull’ aránya szerént, a’ b határba. 
Itt még nagyobb félre-törést szenved, mert itt még hatósabbak a’ ferdén viszsza-csipó su
gárok, a’ C-nél még annál inkább. — Ha már a’ i-nél megállapittatott a’ drabant’ helye- 
zete, és itt derék szeglet alatt vágják keresztül egymást az egybe-ütközö arányok; látni 
való, hogy akkor a’ a-nál tompa, és a’ c-nél éles szeglet alatt kell történni.azon kérész- 
tül-vágásnak. Hol állapitassék a’ drabant’ helyezete á-nél e , vagy c-nél? az függ a2 ő ne
hézségétől (huzó erejének summájától) és egyszer’smind területétől (volumen.) Ha a’ 
kissebb terület mellett nagyobb a’ nehézség, beljebb merül a’ forgó-körbe; ellenben kil- 
jebb marad — mint a’ kiilömb nehézségű ’s területű golj^bjsok a’ vízben , mert, mivel 
az én Felvételem szerént az egyik mozdító erő csak a’ felületet illeti, (rprgo-kör’ hatósá
ga — a’ szél § 19. 21.) bizonyos hogy a’ terület sokat tesz’ a’ bemerülbétőség -eránf 
való számadásban.

így hát: mennél beljebb a’ forgó-körben, annál élesebb a’ futó-szeglet; — mennél 
kiljebb vagy meszszebb a’ székes’ testétől, annál tompább. A’ derék ezen két szélsőnek 
valahol közepe táján lészen.

. 1,7. Á llítás. Tompa futó-szeglet alatt sebesen forog a' drabant,. is lassan hereng, éles 
szeglet alatt sebesen kereng is forog lassan, derék szeglet alatt a' keringés is a' forgás egymis-

Akár kereng az égi golyóbis, akár forog akár kereng is egyszer’smind; minden eset
ben, azon két erőnek munkája együtt-véve eszközli azt ki-, mefty szerént-aaegyik odadtáz. 
a’ másik vissza-rúg. (§ 39.) Több és más mód nincsen, nem is lehet — de nem is kell 
az égi testek’ mozgatására. Tehát mikor a' golyóbis forog is kereng is egyszer smind; 
csak azon egy summája szerént a’ két erőnek esik-meg ez is, mind az: mikor vagy csak 
csupán forog, vagy csak csupán kereng. Úgy hát lehetetlen, hogy annyi erűvel forogjon 
a’ golyóbis mikor kereng is egyszersmind, mint mikor csak forog egyedül — kerengős 
nélkül. Mert egy rész az erő’ summájából oda költődik a’ kerengős munkájára, és tehát 
annyival kevesebb jut a’ forgásra. Miért? mert a’ kerengés és a’ forgás két külömbféle 
dolog, két egymástól elválható, mert egymásnak ellenére járó, mert ellenkezfcheiye- 
zettől függő mozgás. (§ 43.) Tehát azon két erő’ hatóságának summája is két külömb- 
féle foglalatosságra egyszerre oszlik-meg, mikor mind a’ kettőt egyszerre eszközli azon, 
egy götytüusban. Következőleg, a’ golyóbis kevesebb erővel -— ’s tehát lassabban — fo
rog, mikor kerengme is kell egyszersmind, és (ebesebben forog, mikor kerengés nélktil.
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forog. Ügyan ezt-kell tartani a’ kerengés’ voltáról mikor eggyütt. esik a’ forgással. Tehát 
a" kerengés hátrálására van a' forgásnak; és a’ forgás hátrálására a’ kerengősnek: eggyik 
akadályozza a’ másikat; ha sebesen forog, lassabban kereng; és ha lassan forog, sebesen 
kereng Mellyik legyen pedig a’ kettő közzűl sebesebb, mellyik lassabb: az attól függ, 
hogymellyikrészre — a’ forgásra é, vagya’ kerengősre esik több erő azon summából;’e’ 
pedig attól, hogy micsoda helyeseiben van egymáshoz késest a’ két aránya azon két erő
nek? Mennél közelebben esik az ellen-táj parolázathoz az a’ helyezet: annáltöbb erő 
esik a’ forgásra: mert ez a’ helyezet csak a’ csupa forgásra határozó; tehát ekkor a’ go
lyóbis sebesebben forog, mint kereng — ha kerengnie is kell egyszer smind. Ellenkező 
esetben ellenkező a’ történet:; tehát ha; a’ golyóbis’ helyezete közelit az azon-táj parolázat
hoz: akkor megfordítva, sebesen halad (vagy kereng) és lassan forog; mert ez a’ páro
lását csupa haladásra szolgál. TJgyde a’ tompa futó szeglet az ejlen-táj, és az éles, az azon- 
táj parolázathoz közelit; tehát á’ golyóbis az első esetben sebesen forog, lassan kereng, i  
másodikban lassan forog, sebesen kereng.

A' tompa és az éles futó szegletnek két szélsőképpen való felvéíelébéí természetesen 
következik egy közbeni állapot — az t. i. hogy tehát a’ derék szeglet alatt a’ forgás pró- 
portionalis a’ kerengőshez. ;

48. Végérán a’ száraz szemlélménynek! A’ tapasztalástól független útjain az okosko
dásnak mentem én eddig, és micsoda resultalumra jutottam az által; láthatni most 
végzett állításomban, ( § 47.) melly mennyire hasznos, mennyire nem, az ki fog tetszeni 
a' tünemények' magyarázatjára alkalmatos, vagy alkalmatlan voltából. Noha pedig még 
itt nincsen annak helye, hogy azon resultatmn’ igazságát a’ tapasztalásba való beelcgyi- 
téssel vittassam; mert előbb a’ világ' alkotmányának rendét keli leírnom azon tbeerám’aö- 
gedelmével, és én eddig nem tettem egyebet, csak a’ felvett hypothesisem’ fejlődését ter- 
jesztettem-elő, — mellyet hát még applicálni kell ’s azután látni, micsoda hasznú, ’s mi 
következéséi; — még is azért én most is kirándulok-mellesleg a’ tapasztalás’ dátumai 
közzé egy kél pár kinézéssel — részént, hogy eddigi lépéseim’ helyes voltáróMritorittsam 
magamat,— részént, hogy az Olvasónak' iá annyi mennyi reményt nyújtsak magam felől, 
hogy csak lesz’, valami belőlem.

Ez abból fog állani, hogy az applicálni való gondolkodásom’ resultatumát egybe; 
vetem (próbára) az égi testek* járása felől több századok’ clfolyta alatt tett astronomiai 
felfedezményekkel, és az ezek eránt való mathematicai calculusokkal. Ha ezekkel’s ezek
re nézve szépen Ut-ki az én gondolkodásom; nincs annyi sok, hogy én ne Ígérjek tSeo- 
riámnak a’ Neutonéé felett. Eássuk hát: - - ’ - -ft-i

49- Nevezetesen, tellyes tapasztalás után bizonyos, Hőgy ‘
t) Mennél meszszebb esik a’ Drabant székese’ testétől, annál kevesebbet halad pá

lya-köri futásában (lassabban kereng.) Menurius, székesének — a’ Napnak — legköze
lebbik szomszédja, 400 mértfüldet fut-be egy perez alatt; Vinus, 294-et, a’ Föld 246-ot: 
Mars 504-et, és igy tovább. Uránia — az edd'ig esmeretes csillagok közzűl legmesz- 
szebb lévő polgár e’ Napunk’ országában — csak 54-et. — De az is bizonyos, hogy 

a) Mennél rteszszebb esik székesétől a’ drabant; annál sebesebben forog — lassú 
kerengőse mellett. Mikor a’ Mercurius feutője (radius) forgásakor egy perez alatt 1 mérf- 
F. M. Or. Minerya S. IS egyed. 1826. 5
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földet ír-le: akkor a’ Fold 3-nál többet; a’ Jupiter pedig 103-at. És ez igy megy' sorban 
mennél tovább, annál inkább, igaz ugyan, hogy az általó1 nagysága nagyítja a’ forgás’ 
sebességét, mert annál messzebb csapnak egymástól az általába az ellen-arányok, tehát 
annál bővebb játékot hagynak a? köz-pontnak — mellytől^a; forgás* kelete függ; (§ 38.) de 
ebből csak annyi következik, hogy mikor a’ Föld' fentője 3 ménfőidet seper; akkor a1 Jupi
teré 36-atot legfeljebb — 11 vésszel nagyobb lévén* az álj aló ja; — hát a’ 6? honnan van ?

50. A* mi esen két rendbeli nagy Tünet* magyarázatját illeti; a* másodikra sem
mit se felelnek-Neutonék; nem is.felelhetnek, mert soha se fogtak hozzá érdemesén 
a* forgás theoriájátiak fejtéséhez, hanem töb’nyire halgalva mellőzik-el azt,, mintha az 
Isten (az o dialcctusokhoz kénest szólván) csak vaktában társasitotta volna azt a’ keren
gőssel; hololl amaz ettől külömb aclusa a’ mozdító erőnek — a’ mint láttuk § 47.

-Az elsőre felelnek, de szörnyű gyáván. Azt mondják, hogy a’ Napnak a* pláoétát 
magához ráníogaló ereje gyengül a* távol-lét’ koczka’ lapja* szerént — az az: kétszer mesz- 
szebbnégyszer gyengébb; háromszor meszszebb , kilenczszer gyengébb, ’s i. t  Czifra 
számaJás! — És v?. nékiofc meglehetősen sül-ki a’ csak egygyik, a’ húzó erőre nézve* 
de bezzeg a’ másikkal mit csinálunk? Erről világért se szólnak, valamit ollyankor. Ez 
.az á’ híres — az egyenes Kosában véghetetlenbe futni elindult erő, mellyel az isten, 
még terein lésekor, beléje nyomítoit a' drabantnak. Mit csinál ez az erő, mikor a’ baj
vívó társa gyengül? Vagy azon eredeti húzomosságában (iiitensio) állandóúl marad-meg 
vagy .változik. Az első esetben hatósabban dolgozna el gyengült társánál, ebből pedig 
a* lenne a* következés, hogy Jupiter sebesebben halad Mercuríusriái,-^ éppen..tapasz
talás ellen. Ha pedig változik— a’ ml második eset volt, — tehát vagy gyengül ő is,- 
vigy erősebbedik; az elsőre lehetetlen felelni, miért, — harieha valami titkos sympalhiából 
a’ gyenge társa eránt, külömb én semmi egybe-köttetés nem adja-elő magát; a’ másod 
szerént a* Jupiter soha se terne-viszsza a’ nap’ országába, ha egyszer apheliumba elindult.
. Mind ezen nehézségeidre nálam rövid a* felelet és könnyű: Mennél, meszszebb a* 
székei, teslotől; annál lassúbb a* haladás azért, mert annál tompább futó-szeglet alatt 

. történik az ütközet, a hói tehát inkább a’ forgásra szolgál a* határozás — a* haladás’ 
bátrai ás ávaTT Megint, mennél közelebb a’ székes, testéhez; annál élesebb a ’ futó-szeglet, 
a* hol tehát inkább haladásra .van'a* határozás — a-' forgás! csüggedésével. (§ 46.)

■Zl. Úgy tetszik, mintha Marsnak helyezetéhez képest, lassúbb forgása kifogást 
tenne a' kér,lésben lévő .természet’ munkájának sorában, mclly szerént mennél tovább , 
atuiáí inkább akár a* forgásra, akár a1 kerengősre nézve, csak hogy megfordított vi
szonyban , mert Mars 24 óra alatt egygyet fordul tengelye korúi, mint a’ napnak leg- 
szomszédabb hajdúja a’ d/ereer. JDe ha tekintetbe veszi az ember Marsnak a’ földjénél 
ölszSrté kissebb területét, és a’ Mercurénái hasonliíian csekélyebb nehésségét, inelly sze
rént az első esetben, a’ két ellen-arány kicsiny általába való ütközetével nem hágy oly 
szabad jálckü koz-pontot, (mellytől pedig a’ forgás’ kelete függ- 47. §0 mint a’ nagyobb 
golyóbisokban; a’ másodikban nagy könnyűsége miatt nagyon is biratik a’ foVgÓ-kÖr’ ha
tóságától , (mellybe csak azért merül beljebb, hogy a’ területe kicsiny) és így élesebb fu- 
tó-szégiet alatt álja*ki az ütközetet, mint sem az ide való helyezet hozná magával, ha 
nagyobl'^eiülftü golyóbis lenne ott; — mondom, ha ez eket Jfelgo adóija az ember, mú
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lik a* sort zavarító kifogás, és a’ Mars' kifogása nem ronlja, de inkább tellyesíti a’ tör
vényt, melly előtte is, utánna is változatlanál foly minden más planétákon kérésziül.

55. Mennyi idő alatt fordél egygyet tengelye körűi a’ Satumul, ■ arról változnak az 
Ég-vi sgálok' calcuíusaik — nem is eggyezhetnek. A’ mit az egy Cassmms állított, a' melleit 
legtöbben maradnak; 6 és lö óra közt van a’ per (és Hlyekre nézve kívántam én — § 15. 
egy Compásztaz ég-vi’sgálati calculusok’ igazilhatása végett.) Én közepet vettem-fel szám-
vétre  8 órát, és énnekem Így 113 mértföldre ment-fel a’ Satnmus’ fentőjének egy
perez alatt forgása közben való sebessége; tékát 1 ?-el többre, mint a' Jupiteré. — De 
ha 10-re calculálunk is, még is k proportione Jupiternél sebesebb forgási lészen Sa- 
turnus — azon észrevételek mellett Jupiterhez képest, mellyeket Marsról láttunk a’ 
Földhez képest. És így Satumusnál még- annál kevesebb kifogást szenvedhet'a’ sor.

53. E' folyó században felfedeztetett 4 kicsiny Planétának (melly Mars és Jupiter 
között kereng) u. m. restin, Jmö, Ccres, és Paüámák, és ama* tőlünk legmeszszebb lé
vő Urániának felfedezésekből, ’s tapasztalás utján nem tudhatni forgása’ létét — emen
nek távolsága és ama négynek kicsinysége miatt. P.eménylhetm mind ■•áa&éifetT*lwg£. *> 
látó csövek' tökéiietesitésével ezt is pontosan fei fogja fedezni a’ Jövendőség. Áz Ég-vi’s- 
gálók ugyan ezekben i» a’ forgást felteszik, de csak analógiából.' Én theoriám’ ember
ségére előre fogadom, hogy Uránia forog és még pedig sebesebben, mint akár Jupiter, 
akár Saturnus. Ez az én felvételem szerént szükségképpen következik, mert Urániának 
holdjai vannak, mellyek hát csak úgy járhatnak körülötte, ha ő forog; és Urániának még 
tompább futó-szeglet alatt történik ütközete, mint Saturnusnak; mert ennél sokkal to
vább van az ország* széle felé a* helyezete, már pedig hogy még a’ Jupiternél meg van 
kezdve a’ tompa szeglet,'é s  Saturnusnál továbbra vive; az kitetszik az ő sebesebb ’s se
besebb forgásokból a* később ’s később haladások mellett. — A’ Mercur, Venus, Föld 
és Mars — egvgyik; a’ Jupiter, Saturnus, Uránia másik szélsőben jár a’ forgás’ kerengős’ 
raekkoraságát határozó helyezetére nézve, a’. Nap’ országában. Két ellenző. Ott sebes 

a ’ haladás, és éhez képest lassú a’ forgás; itt megfordítva; sebes a’ forgás, és-ehez képest 
tsekéiy-a’ haladás, <a’ kerengős.) tehát ott éles, itt tompa szeglet, alatt esik az ütközet. 
Az eggyik szélsőből a’ másikra ugrás nélkül menve, csak kell a’ közepén — az az derék 
szeglet alatt is át-menni a’ Természetnek; úgy pedig azon említett négy apró csillagzatra 
esik a’ közép — a’ derék szeglet, o’hol tehát a’ forgás proportionalis ,a’ kerengőshez. (§46.) 
Ennél fogva én bátorkodom lllitni, hogy ez a’"4 csillag is forog; de már arra nem tart
hatok számot, hogy úgy forogjon, mint más nagy területű golyóbis cl helyezetbcnJbrogná, 
t> »- a’ kerengőshez képest való sebességgel; mert nagyon -kicsiny á&űéjé miatt ollyan 

'  környűlátlások adják-elő magokát talán, mint a’ milly&sAMáés-Csillagnál láttunk. (§ 51.)
54; Nagy érdem lenne a’ tapasztalás utján (néző-csővekkel) megtudni, mi sebesség

gel forog Uránia?. mert ha sebesebben forog, mint Saturnus és Jupiter; akkor bizonyos, 
hogy ezen tájéknak minden planétája már csak tompa szeglet alatt jön-őszsze a’ Nap’ 
forgó-körének sugáríval , és hogy tehát már itt széle körül van a’ Nap’ országa; „mert 
egének hathatósága elgyengült. így" pedig hathatósága' batárit könnyen felmérhetnénk 
és bizonyosan tudnék, hogy az álló ’s az üstökös csillagok nem az 5 birodalmába valók. 
Uránia alkalmasint utolsó lenne az 8 szélein. De külömbén is a* forgás eránt mordot'
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lépcsőnként nevekedő sebesség szerént Urániának mintegy 5 — 6 ára alatt fordulni kell 
egyszer tengelye körűi, a* mi már alig ha nem végső sebesség a" nap területe’ nagyságá
hoz és Uránia’ kicsinységéhez képest.

55. A’ mi hóldjokat illeti: ezekről is az ég-vi’sgálati nézetek után bizonyos, liogy azon 
törvény szerént kerengnek, melly szer,ént az első rangú.planéták, h i. mennél meszszebb 
a’ székestől, annál lassabban; hanem minthogy a’ mi hóldunkon kivűl másokban semmi 
forgást nem fedeztek-fel, nem is jegyeztek valamit a’ felől az ég-vi’sgálők: theoriámat nem 
igazíthatom a’ holdak’ forgása eránt nézés útján szerzett észre-vételekre. Az imént láttuk 
követkgjéí. szerént, a’ kerengős’ lassultával forgásnak sebessebbednie kellene planéták’ 
példájábúl a’ holdakban is, ha csak ugyan forognának a’ hóldak. De erről halgata' ta
pasztalás; a' theoria pedig úgy szollana bele, liogy ha drabantjaik lennének a’ hóldaknak 
is szintúgy; mert ekkor a’ Felvétel’ fejébe szükségképpen kellene forogniok. (§ 53.) Mi 
lelte légyen a' mi húldunkat (a’ Föld' drabantját) hogy példa nélkül lassan halad és a’ 
mellett resten forog: számadolunk arrúl majd tovább, a’ tünemények* magyarázatjában.

Ennyit mellesleg említeni elég vólt theoriám’ lépéseinek bátorítására- Most lépek 
által a’ Világ’ sysíemája’ rajzolására — á’ mit én az egész gondolkodás’ virágjának tartok.

4.

Szelepcliény György' Nitrai Püspöknek a' maga Török rabjához 
Amhelh Aghához 1699 esztendőben irt’ levele.

 KeDs2e5nétön!c vlán. Értyfik Agha feükélellen uoltodat^ azért, hogy mégh midőn.
Simegh Váráth bírtuk uolna, aldorbély Kapitányunk Achay János, az te sok hámis fo
gásodra, és kérésedre ki bochátotta hazadhoz Teörök Országba Simontornyay Memhezet 
Somogy János Te örök Rabyát, a’ végre, hogy. a’ tésarezod leteüljo hirt hozzon , a’ kiért 
vgyis íeöttei uolt akkor kezes, hogy tüzenket napra ismét yisáa ter fogyatkozás nélkül, a’ 
ki nem hogy tizenkét napra, visza tért volna, de mégh may napighis mind oda Le vagyon, 
és ki sem jeöit üdő alatis- ’BTetly te fogadásod, és hamis hited Agha merő chiak teökelet- 
lenségh és chaíárdság ; Azok aért hadgyuk, es parar.chollyuk, hogy az megh nevezet Simon
tornyay Merahezeth, a’ kiért te kezes Icottel, a’ mikor be küldeöiied, hozd ki ismeth, es 
aliasdeleöi az Urának a* kié volt, mórt ha eleÖ nem állatod, bizonyos légy benne, hogy 
tegedet is myégy altallyában soha addigh ki nem bocháttatunk, vaiamégh ki nem hozod az 
Simontornyai Memhezéth, tuogyuk egyebarahtis már az te tokélietlcn voltodat, de megH 
bid, hogy gondunk lészen read. Légy egésségben. Irtuk Nittran hatodik papian Ocióbér- 
nek 1699. Az te Vrad . SzehycMnx ,
Kivuh feM^ao- Amhelh Ágéinak nekünk TeorSk

RálmBiak~*tá&tk a  Lölelünk. Éözll Arvay Gergely.
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A’ munkai, bölcs FÉRJED örülve, kivinni, Segéd lesz': 
A’ KIBEN Árpádnak angyali vére buzog.

Vessetek hátra kegyes szemeket, 's köveket: valamint ezt 
Deukolion ’s Pyrrha viszsza-tekintve tevék.

Nemzeti gyöngy viseletben elő-áll Hunnia’ népe,
’S a’ sok ezer zavaros módi’ Dunája elapad.

Mint Phoenix, bús.hamvaiból feltámad ez árva 
. Hon’ kiescn-görgő nyelve, szokása, tüze.

’S a’ kerek-ajkú Magyar nő zengeni buzdu! azonnal 
Szittyái szép dalokat Kedvese’ karjai köztt.

így fogod, ÍSTENNÉNK! áldásban elérni, mit óhajt 
Tiszta szived, ’s Anyai köz-javu szereteted.

Lesznek jó fiaid ’s lyányid; ’s valamerre tekintesz,
Felséges FÉRJED’, '» nagy NEVED’ áldja kiki.

’S a’ mikor eltűntök, boldog PÁR! híven imádand,
Mint Ház-isteneit,,TITEKET a maradék."

M Á R I A  D O R O T T Y A

született Würtembergí FÖ-lierczeg Aszszonyra,

Cs. Kir. Ausztriai Fő-herczegJO SEF'' Magyarországi Nádor’ 
DICSŐ HITVESÉRE,



PA N N Ó N IA ' SORSA.

H u n n ia ’ tér mezején véres zászlók lók

? S .rS ítÖ-iíiS3,
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Hallani.   Mint mikoron Fáéton’ nénnyei sírtak
Mérész becseknek dombján, szaggatva hajoknak 
Sárga arany szállát; de az Eg megszánta keservek’ — 
Nyárfákká át változván, bús aranyokat ők így 
Kérek, lenne segédül: Anyám oh édes anyám jöjj! 
így szolt egygyike; más, Egek! elsikkantya magát, melly 
Mint nyíl megsebező az anyát. Más részre viszont más 
Képp’ kerék annyok’ segedelmét. — így vala ekkor 
Hunnia’ sorsa is. — Oh Lajos azt sem tudta mellyiknek 
Kösse sebét?.az alatt mert másnak sebje kiu.jju.lt. —

A’ tenger ha zajos fenekét felhányni akarja;
Vagy, ka a’ háhorgós szélvész emelínil habokra 
Tornyosodon vizeit: -lassan két sarkairól a’
Főidnek fellegek öszsze-iojulnak, menykövek esnek, 
Villámlás dörgés rázzák. — Bojdulva vegyülnek 
A’ tenger’ síkján lebegő csajkák a’ habokba. —

A’ Vézuv'ba tüzét torkán ki akarja okádni: 
Megrázhatja lakunk’ kebelét, ’s a* szikla’ üregjét;
A’ tengert kitaszittya szokott árkából ha tetszik,
Vagy szigetet gyúr-fel közepén, ’s szárazra vizet tők 
Majd egy tűz tenger znharand-ki.; Veszéllyé találjon 
Termést, vagy szántó {Sídet; várost: letipörja.—

A’ Pannőnia’ szívét szét zúzó veszedelmet,
Melly azután követé, lehetett ellátni az eddig 
Történt’ekhől. Ezek postáji valának a’ lioszszas,
Bút és gyászt okozó vésznek, melly érte Mohácsnak 

Haj m'éllán az egész Haza sírt I — árvára-jutásán 
Védő Istene fáklyáját szomorán lebocsátá.
Haj sok ritka vitéz lihegé lelkét ki ezennel '
A’ Magyarok’ földén, tejetrés mézet csepegőn, sok! 
Mert ez idő szakaszok’ neve tám véres betűvel volt 
írva-be a’ végzés’ könyvében, mint csupa vér folyt — 
Hunnia’ bús térin! — Farahó így szenvede hajdan. — 

Kazalon



FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI

Ö tö d ik  F űzet. M d ju sz  1826.

6.
A’ Tudomány ’s Nyelv-tanítás’ helyes öszsze-köttetéséről 

a’ Felsőbb Tudományos Intézeteken.



tö £ S ^Ö » a k k á  lettek, és minden 
badabb forgid* jöttek- £  noha aá
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Dávid, ’s Révai Miklós, amaz egy vastag, ez egy vékony Kötetben adák-ki ma
gyar rímeden hexametereiket ’s Eíegia'jikat; ’s -e ’ négy, Báróczi és Bessenyei, ’s 
Baróti és Révai , illetni merek a’ Szokás’ nyelvét, Bessenyei bátran meg is támadta; 
mert érzék, hogy a’ Szokás’ nyelve a’ beszéd’ czéljának meg nem felel, ’s érzést és 
gondolatot nem alkalmatos a’ szerént festeni, a’ mint: azt a’ Mesterség kívánta. *) 
A’ közönséges Olvasd meg nem foghatá, melly dühödtség szállá-meg íróinkat, 
hogy c>k a’ Nemzet' birtokát a’ magokénak tekintik, ’s magok csinálnak Nyelvet ma
goknak. A’ kiket a’ Természet több érzéssel álda-meg, ’s ízléseket a’ régiek’ és 
újak’ olvasása által mívelgctték, sajdíták, hogy az nem esik nyomos okok nélkül, 
de felakadtak a’ Merők’ ollykor igen is vastag botlásaikon. Közönséges volt a’ pa
nasz , hogy készületlenek fogtak a’ Nyelv-míveléshez, ’s Dolgozók és Olvasók elkez
dek egymást vagdalni, mint midőn a’ ködben azon egy sereg maga magát pusz- 
títgalja.

íróink évenként szaporodtak, ’s szaporodtak Olvasóink is, de ezek és azok alig 
érezhetőleg. Egy jó Isten hadat támSszta Mctricus Kezdőink között, ’s magoknak 
nem dicsőségekre, de az ügynek nagy javára; elmérgesedettet, vérest, vastagot. 
Ez gondosabbá tévé az pirókat mint külömben voltak volna, ’s az ügy nem-dolgozó 
barátjai megismerkedének a’ kérdéssel, melly felől azok perlettek. Ráth. Mátyás 
most (1780) Újságokat ereszte-ki; PijsgJU a , Jlmdenes-Gyiiitemény t , mások Idő
szaki-Írásokat; ’s a’ kik egész Munkákat adni nem mertek, ezekben jelenénck-meg 
a’ Nemzet előtt; 's Sokan 'megmaradónak a’ nem minden szerencse nélkül illetett 
pályán, ’s a’ mit játékkal kezdettek, egész gonddal ’s tűzzel folytatták. — További 
gyarapodásunk nem kíván embtést; alkalmasint tudva van.

Igazi előmenetelt a’ kimívélteté^én csak ott tesznek a’ Nemzetek, hol a’ Tu
dományoknak műidén üeitteiben történik áz emelkedés; de a’ Múzák’ 'Yczetőji min
denhol a’ Cbáriszok; mert természetében van az embernek, hogy elebb és inkább 
kap azon a’ mi Szép , mint a’ mi Hasznos, Szükséges. A’ ki tebát a1 Szép’ meze
jét míveli, útat készít a’ Hasznosnak, ’s játéknak, gyermeki bábozásnak amazt csak 
a’ Barbarus nézi. Ha állításunkat azok, kike’ kérdésben Bírák lehetnek, valónak talál
hatnák, úgy nemvölna kérdés, hogy Igaz S ám uel és K isfaludy K áro ly  a’ Nem
zetnek méjly. hálájára tett& magokat érdemesekké. Mi ágy liiszszüí, hogy ügyünk
nek hasznosabb szolgálatot e’ nemben senki még nem teve. Áhalok szaporodik na
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ponként és leginkább mind íróink’, mind Olvasóink’ száma, s előmenetelünk egye-

Vcrselésünkoek három nemei között minden kétségen kivii! legnehezebb az, 
melly nevét tanítójáról, Rádayról, vévé; az, melly a' sorokat nem csak megrímezni 
kívánja, hanem annak lábait scandáltatja is. A’ Zrínyi-nemű verselésben helyén van 
minden rím, akár jambus hangzású legyezi az, akár trochéüs, akár pyrrhichius, akár 
spondéns; ’s a’ Verselő, a’ rímek’-egész tárházából választhatván, ’s semmi gonddal 
nem lévén a’ sor1 egyéb syllabájira, oly könnyen improvisálhat mint a’ rímekben igen 
gazdag Ölasz, legalább minta’ rímekben nem szegény Német. De éppen ellenkezőké
pen van a’ dolog annál, a’ ki Rádayt követi; mert ki lévén szahva, melly sor melly 
szökésit rímet kapjon, a’ tárházat minden soránál csak félig találja nyitva; és mint
hogy mi a’ birtokos név-másait hozzá-ragasztjuk a’ névhez és igéhez, ’s az ily fiigge- 
lékes szókat rímeknek venni nagyjában, pirulunk , ’s a’ particuiákkal olt élni nem me
rünk: munkánk képzelhetetlenül el van nehezítve. De a* mnnka érdemli a* faradsá
got, mert mennyivel nemesbb á’ scandált rímes sor a’ nem scandáltnál! itt egyedül 
á’ rím ád kecset a’ sornak, ’s csak az gyanitatja versnek, hogy mellette áll társa; 
ellenben a’ Ráday’ sorát nm és scanSio teszik kedvessé a’ fülnek. ’S lássuk most, 
három ifjabb Költőink, kik kÖzzül keltő alig hagyá-él iskoláját, 'm int ragyog a’ nehéz 
pályán, ’s mint érdemel csudálást mind lelkes teremtése, mind tanúit, nefiSés," ké
nyes beszéde által. Egészen, és megkurtítás nélkül adjuk azokat, hogy az Olvasó 
maga ítélhessen dalaiknak belsőéskülső érdemek felől

■ ,D A L.

Volna szárnyam *)j elrepülnék 
Egy kies vidék felé,

Éled , ’s a’ víg csermelyé; 
Míg ar: Hívnek gyönge karja

Édes lángra költené, . -
És az álmok’ szép hónából

a’ berki alkonyaiban 
Csak mi kelten, kedvesen, 

Tudva (hogy) senki el nem árút, 
’S nem lappang irigy lesen, 

Andálogva hü szerelmünk’
Szent malasztit érzenők,

’S hoszszú verseny-áldozatban 
Báj-kelyhét enyhítenök. ,Szebb valóra intene.

(Kisfaludy Károlyiól.) 

Ott,
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lehet tudni, a’ tárgy’ szerencsés választását csodáljak e inkább, akkor, midőn felsé
ges Uralkodónk' áldott hölgye Magyar-országi Királynénak koronáztatott-fel, vagy a’ 
bölcs alkotást, a’ characterek’ hív fenntartását, ’s a’ dolog’ végig-vitelét,, vagy az 
igen nagy gondú, tudós Nyelvet llly érdemű írónak nem kellene az ügy’ baráti
tól megtagadni azon örömet, hogy tőle minden esztendőben vehessenek valamit.

Hébének rezeit nem lehet hallgatással elmellőzni. Megbecsülhetetlen jótétel az, 
hogy Igaz  bennünket a’ Festés-tudományában viszen-elő. Az ezidei darabök köztt 
Luerétia fogja leginkább megnyerni járatásunkat, hol figyelmet érdemel, egyebek 
melletti az is, hogy Cantaríni mint tölté-el az egész helyet; mint a’ nem-tudós sze
mektől Ganyméd a’ legkevesebbet, noha az javalást teljesen érdemel.

Éppen, midőn ezen ív nyomtatódnak, veszsziik igaz Sámuel’ Bécsben, Jón.
- -óikén történt véletlen halála' szomorú hírét Mi ő benne a’ hazai literatúra’ buzgó barát-
ját és elő-mozdítóját — a' csinos tollú írót — a" legtisztább érzésű, ’s fedhetetlen erköl
csű férfiút (a’ haza’ nevében ’s a' magunkéban) eggyiránt siratjuk. — Adná Isten, hogy 
sok hozzá hasonlók támadnának! ’s azon szép czélnákÜrökösei, mellyre a’ HÉBE’ lel
kes Kiadója törekedett, egyszer’smind azon buzgóságot is folytatnák, mellyel az. I. b. je
len-lévő Folyő-Irásunkat a’Külföldön igen sikeresen ápolgatá, terjesztő, V örökbe vennék 
azon szives pártfogást is,,mellynek váratlan vesztét, mi is igen mélyen és keservesen 
érezzük.
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A’ N ő te len ség ’ ok a iró l.

. . Hogy azokon kivűl, kik vagy állapotjok’ szentségének önkényes nötelenséggel áldoz
nak, vagy a’ törvények által a' házas élettűi eltiltóinak, vagy természetes tehetetlenségek 
miatt a’ házassági frigy* czéljainak teílyesitésére' alkalmatlanokká lettek, minden férfiüt, 
a’ ki egy ház-népnek eltartására magát elégségesnek érzi, maga a’ polgári öszsze-szer- 
íezésnek mivolta a* házas életre int, és- kötelez, ez minden esmeretes Nemzeteknek 
habár nem törvényeik de legalább általányos szokásaik által annyira megállapított igaz- 

annak hoszszas vitatása méltán szó-szaporításnak neveztethetnék. A* NŐtelen 
P°lgá¥^^ é ^ ^ ^embgn. csak Cosmopolita, a?-*kit* ss u iÖ - fö ld ié h e z á f ro x  f. a* ba
rátsághoz, engéíóímésséghez, ’s egyéb társasági erkölcsökhöz soldcaike vc-ióbö lánczok











Májíisz 1826.

»’ szeredet’ frigyébe szerelem, nélkül lépjen, ’s irtózó szívvel térdelvén az Öltár’ zsámo
lyára , a’ Mindentudónak színe előtt tegyen .olly esktlvést, melly ellen kebelének minden
csap vére riadoz.

Ezen említett aránytalanságokon kívül, mellyek köz’tt a1 rangbeli kUlSmbözés bizo
nyosan a’ leggyengébb, egyebek, mellyek két egymáshoz vonzódó szabad, Is a’ házas
sági kötelességekre alkalmatos személyt az öszsze-kelésben méltán gátolhatnának,' alig 
ha többek találkoznak. A’ mi• a’ vagyont illeti, minden esetre szerencse volna, ha.mi- 
nekutánna az aUaiúrák szokásban vannak, a’ felék e’ részben is egymáshoz foghatók vol
nának; hogy legalább :az,aj féle;.yiszálkodásokban?i.a' mellyek míg a’ legjobb házasok 
köz’tt is ni ha kitörnek, egymásnak .semmit szemére ne, lohbanthatnanak. *) Azombah 
két egyenes szívű, ’s egymást igazán szerető'felek .kfi&’Hríy'jmemtéleni'szemre-hányások- 
tól nem igen tarthatni; ezeknek mind egg'yike azon fog"örülni;ha"szem'élyés kiváltságai
val (praerogativa) íöbbről-több boldogságot szerezhet'szerette párjának.' . •

ötödször Végtére még egy kútfeje van a’#nőlelenségnek, de a’ melly kétség kivfil 
a’ legritkább; az t. i. hogy némely férfiak a’ Szebb - nemhez" semmi'VonzgffiáF,' ̂  szinte 
id.egens<*gpt éreznek.magokban, A’ kiben ezen hideg-vérűség a’ teraperamentoa?táajcfo. 
na, azt maga a* természet a’ házasuiás* kötelességétől felmenti; mert az eggy aszszony- 
nak boldogságát, *s az ember-faj’ gyarapodását nem igen fogná eszközölhetni. . De van
nak ellenben mások, kik az örökös aszszonyi társaságtól csak azért irtóznak, mivel 
az aszszonyolcat'nem máskép* tekintik, mint egy minden gyarlóságoknak, gyengeségek
nek, *s gáncsoknak rövid foglalatját, **) ’s képzeletekben, szintoly szörnyetegekké terem
tik azokat, mint hajdan a’ Somlói alakos-Énekesnő zengette: * V

Csak tréfánkra, játékunkra Csak a* ki ezt nem esméri,
Van teremtve ez a? Nem; Az tiszteli, szereti;

A’ külseje hajló, vonzó — Az okosabb — örömére
De belseje fertelem Szolgál vele , ’s neveti.

. Hogy a*-. aszszonyi nemnek .gyengébb <oldalai is vannak, az nálók szintúgy, mint
a’ férfiaknál, .emberiségeidnek egy része; ’s e’ pontbain a’ két Nem igen keveset s-ethet
egymásnak sz iség 6 bennek, a’ mit némely fél
szakos bíráló:k annak kiáltanak. Vannak itékik oly tulajdonaik „a’ mellyekbői,
Kánt mondja., a’ dőrék tréfát űznek, de az okosok ;iltal-látják, hogy éppen ezek
eszközök, m,ellyekkel ők a’ férfiakat önn > vezérlik.** — A’ férfiak1
kancsal Ítélets sok fehér-személyt azon gyáiraságra «





Azoknak kevélységekről, kik Fő-nemből, vagy régi jeles 
Famíliából származnak.
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zetségből származik. Ezen okokra nézve azt hiszem, hogy az ollyan érdemes embert, 
a’ ki jeles famíliák’ ivadéka y igazság szerint becsesebbnek kell. tartuulnlc, mint azt 
ki hasonló érdemekkel bír ugyan, de tiszteltetésre való just örökségül nem vett. Sőt 
úgy ítélek, hogy még az ollyanok eránt is, kik magokat semmi különös személyé* érde
mek által sem, hanem csak eleiknek virtusai által külümböztetik-meg, ezen utolsókra 
való tekintetből a’ tekintetnek bizonyos nagyobb mértékével kell viseltetnünk, ’s őket 
jobban meg kell becsülnünk, mint a’ csekély származásúak' köz-csoportját.

Minekutánna e’ szerint a’'fényes születés' és ősök erátrf tartozó tiszteletet kijegyez
tem; azokról is kell szóllanom: kik e’ részben' nagyobb- tiszteletre tartanak számot, 
mint í? ménúyi őket illeti.

Iltyenek azok, kik nem látják jól által, hogy a’ vétek és tudatlanság a’ nemes vért 
Júnegfertőztctik, és hogy a’ dísztelen maga viselet a’ világ’ szemei előtt az embert abban 
a’ mértekben lealacsonyítja és megnemteleníti,’á’ mellyben a’ nagy születés és nagy Fa- 
milia felemeli. Illyenek azok is, kik azt hiszik,- hogy az úgy nevezett új-ember, a’ ki 
nagy érdemekkel bír, nem méltóbb nagyobb tiszteletre, mint az az érdemek nélkül való 
ember, a’ ti elei között sok Hősöket és hazafiakat számlál; vagy más szókkal azok Ilik  
az öllyanra megvetéssel néznek, ki az ő Familiájok’tör’sök-atyjához hasonlít.

De leginkább azokról fogok itt szóltam; kiknek csak-nem minden méltóságok be
szédjelében áll. Az- oilyaiv hifremherrelv'kb nagy, nemében magát igen elbízza, csak nem 
lehetetlen-társalkodói. Ennek Nemzetségi-lajstromát mosolygásában, szemöldökén ’s 
ábrázatjának csak-nem minden vonásaiban lehet olvasni. Nem tud. semmivel mással gon- 
doíatjainak foglalatosságot adni, hanem csak Nemességével. Szüntelen rangja és első
sége van elméjében. Eggyillyen Gróf eggy Országgyűlésén így kezdette-el szavait: „Ne
kem, .akkor volt szerenmem-,szufeitju, nudón“    egy.ljator szivü Nemes ézen szókkal
szaKasztoUa-félbe beszédjét:.„Szeretném tudni mii akar a'Grőf Úr ezzel az elkezdéssel? 
van é csak egy is közöttünk, kihéE'ncm'lett v'olíia szintén úgy szerencséje születni?" 
A' józan okosság, melly nemzetünkben is uralkodik, azok között, kik a’világot esmerik,
’s tudják, hogy minden nemesek, a’ tiszteletnek egy.bizonyos mértékére számot tartanak, 
az említett büszkélkedést már alkalmasint kiirtotta; de vágynak sokan ollyanok, kik asz- 
szonyok, inasok, vagy hizeikedők között neveltettek-fel ’s azt A tiszteletet, mellyét más
képp’ nékik kiki megadna, az által vesztik-el, hogy azt felette igen Vadászszák.

Gróf L. olly kicsiny lelküségben neveltctett-fel, hogy az életnek legapróbb környül- 
állásaiban is pontosan a’czeremoniázáshoz alkalmaztatja magát. Maga’ meghajtását min
denkor egész egy hajszálnyira ahoz a’ személyhez méri, a’ kinek azt teszi. Már több ízben 
tó im  ötét a’ fő és test-hajtás’ minden grádicsain felmenni , és alá jönni. Egykor öt 
jó esmerősök eggyütt mentünk hozzája; > eggyikünk, a’ki nagyon tréfás volt ezt mondot
ta; Lessük-meg hogyan külömböztet-meg bennünket egymástól köszöntésünkkor. Meg
lett. Alig lépett a’ Gróf a’ szobába, körúl-tekintett szemeivel, ’s elfogadása illyen rendel

' dajkájoktól-znérge ériékbsm-
uegesmerm, kmek szive Fám,bájával tele 

nagy mértékbem-szívtak-bé, kiknek a*

szolgája Folgár-me-
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Jöszte Édes! Hinti vii
A negédes 
Májának kellemeií 
A’ rózsásban 
Zöld-hajlásban 
Tekénteni kecseit;
’S a’ fagy’ fanyar 
Daczczát a’ nyár 
Kéjjé mint varázsolja,
’S a’ szeretett 
De elvesztett 
Édent viszsza-bájolja!
A' természet 
Piperézett -■
Lombba tértét ünnepli; 
Arcza vidor,
Éke bibor, —
Oda már a’ tél lepl’i.
’S ím’ a’ jáczint,.
Az amarint,
Sőt a’ hímes meleg-ágy, 
’S a’ csúf dudva- 
Is kókadva
Csak neki Kódolni vágy. 
Maga Flóra- 
Is egy szóra 
Teremti szép fajjait,
’S a’ merre lép 
Rózsákat tép.

Széjjel-omló 
Csalit - pártázatjában;
Száz trillát bány

’S nyögdétsel kódoltában : 
Mint olvadoz.
Mint sorvadoz 
Elragadtatásában!
El-elakad —
Szava szakad —
Mája’ - hódolásában! 1 — 

Báj’ló szépség 
E’ mindenség!
Akár merre tekintek, 
Rézsut - eget,
Zöld szőnyeget 
’S Élet-örömet sejtek.
A’ levegőt *■ ~
Forrón lengŐt
Hüti e’ tó. — A’ táj hint
Balzsam eret. -

Minden figyelemre int! 
Nézzük e zajt 
Mellyet itt hajt 
A’ szél a’ rozs’ öblében ; 
Miként zavar.





(Bár ez is már hallatlan!)
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A’ K O S B A I  K Á P O L  N A.
(Bee* XY-dS Száza# derelibólj

Akkor, midin Czikádor alá a’ rokon - vér’ fájdalmas ordasára gyülekezet elhunyt 
dicső őseink’ soha. eggyet nem értő unokái,. akkor jelent-mog legelőször, a’kebelében 
jboszszút hordó. Harapki Bothos Endre, a* Tamási várban. Már távolról megismerte 
"Börá Lázár á’ jövevényt; de Endre sem soká tűnődött, látván Lázár’ századot mu
tató fejér szakálát. ^  Egymás nyakába borulva, szó nélkül állottak, a’ vár’ x-ölgyré 
néző fokán. A* vár torony ablakán megsejté Tamásy Imre, tekerední feléje a’ lovas 
vitézek nem megvető dandárját, ’s a2on esudálkozék, hogy oly későn adódnék tudtá
ra, azoknak kik létek ; maga akara azért elejbek menni, ’s mihelyest kilépe várából, 
látja a* két öreget, szőtlan, bálványként állani.

Nem israéré Endrét a’ Vár’ ura, de, gyanítá annak hős létét. Egy tekintetet vet
vén vitézeire, kik lellyebb a’ völgyben nyilakkal tömött puzdrákkal, hoszszű kardokkal, ’s 
csákányokkal gazdagon fegyverkezve állottak. Endréhez fordulván szelíden szollitá: „Ho
zott Isten Bátya! bátor nem ismérlek, de méltóságot mutató tekinteted int arra: hogy 
megkérjem szeméilyed’ mind magam, mint váram’ ez éjszaka szerencséltetésére. Annál 
is inkább; mivel sápottan világít a’ hold , és feltartják a’ fekete felhők ragyogó csil
lagaink’ fényét.w »t’gyan azon reménytől kecsegtetve kanyaTodék vár-hegyed’ órroa 
felé, mond’ Endre, (és mondás köz’tt hullának érzékeny, köpnyei) vélvén, hogy Hős 
a vendég szerető atyádnak nem vagy korcs magzatja.14 -Barátom! részesíts fájdabnid- 
F. M. Or. Minerva 2. Kegyed. 1826 26
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magzatot nemzél., de leginkább boldog vagy te kedves nevelt gyermekem Imre! ki ily 
nagy léleknek juthatsz birtokába;' de végre boldog vagyok én is: ki illy Öszsze-iliő, 
bátor ’s nemes telkekre terjeszthetem papi áldásom; legyetek boldogok, ’s halmozza bő 
áldását reálok, a.' meny és föld hatalmas Ura istene! — Riaszd-öszsze fegyveresid ked
ves Imrém, ’s tégy érdemet e’ jámbor szűz’ birtokára; sír ugyan bennem a* l?lek, hogy 
rokonink* vérében mártva fegyvered*, kell azt cselekedni."— Ezek után parancsait ki- 
adá a* vár* Ura, ’s oszsze-gyültek vitézei, némellyek még ez estve, mások hajnalban: Mi- 
nekutánna négy napot töltöttek volna eggyütt Imre’ kedves vendégi a’ Tamásy várban, 
ötöd napra viradóra már meszszire hagyák a1 várt, mellyben érzékenyen viszsza-viszsza 
emlékeztek az egy pár Szerelmesek. ■- '

Későn estve elérének Czikádor. völgyeiben, a* hol tüzelve dalolva táborozni szem
lélők Gara László*, és Korogi Filpes János’ dandárjait. Nagy Öröm lett, hogy megjelent 
Tamásy, sokkal nagyobb, hogy a’ döntő öreg Bothos ismét fegyvert ragadott. Még csak 
egy nap várakoztak, ’s tanácskoztak az ütközet’ níi voltáról. — Gará László megkínálta 
Bothos Endrét a' kórmánnyal; — de végre így eggyezének: hogy a’ tábor’ jobb szárnyát 
kormányozza Filpes János, Újlaki ’s vitézei ellen-, — bal szárnyát pedig *z öreg Bo
thos Endre Hunyady ellen;— középen áljon vitézeivel Gara, Tamásy pedig száz erős 
bajnokival fel ]s alá vigyázzon, és a’ hol hnnyatlani kezdene az erő, ott lenne halált osztó 
fegyvere. — így eggyezvén, a’ nap eljárván álját, tisztán elnyugvék.

Más nap hajnal hasadlával ébren voltak mind két részről a daliás vitézek, 'söröm
mel várták a’ jelt, melly az ütközetre adódók.— Mint mikor a’ két féreg marta gyö
kerű agg tölgyet ingatja a’ szélvész, s ropogás köz’tt dönti is immár, és dühében oszsze ’ 
akasztja, várván a’ nagyobb erőt, melly jobbra vagy balra taszítsa; úgy vala e’ két tábor 
öszaze-ütődve; hullottak honfiaink tajtékzó ménjeikről fegyver-zörgés köz’tt zuhanva a’ 
földre, de ezek csak mind meg annyi ágai voltak az agg tölgy Bothosnak ’s hős Hunyadi
nak. — Tamásy Imre szinte boszonkodv^ álla , nenöi használhatván fegyverét hátul, *s 
nagy vigyázattal lesé, mellyik rész hanyatlana jobban; de mind a’ két eggy erejű öszsze 
akadt fa, le nem nyomhatva egymást inognak, mozoktak ezek is, de futamodni nem 
akara esgy is. — Míg későbben észre vévé hátra nyomúlását Filpes vitézeinek, oda ugrata 
Hamar, s láti Fiipest megfosztva lovától, és vérzeni homlokát t-gy könnyű csapástól. Míg 
Filpes lovat vált, addig hátráltatja Tamásy Újlakit, helyre alván pedig, hármas erővel 
vág, dönt, valamerre lesújtja kemény vasát. Tamásy pedig külyke vesztett oroszlányként 
látván hanyatlani a’ tábor’ bal szárnyát; futott menteni mátkáját, és atlyat. 7 •

Valamint a’ vén cser, sok vágást kíván leduléséig, ’s dültébeá is üt a’ mit ér min
dent, úgy az öreg Bothos is, bátor .érzé hanyatlani karjában erejét, és nem reményié 
többé megéltél, bajnoki bátorsággal, nem félvén hős Hunyady’ meszszir51 ragyogó ret- 
tentő vasát, éppen oda vág, ’s iparkodik Hunyadit kopjávai leszúrni, de ez elugrott, 
és szomszédját lökté-Ie azzal. — Látván Hunyady Bothosnak megjutalmazhatatlan bá
torságát, de egyszer’smind szemléié-; hogy vitézi közzül egy szalad feléje felemelve már 
fegyverét, elriada Hunyady: „Ne báncsd V Hőst, hiszen ő már hántás nélkül is kimúlik; 
és fájdalmas áldozatjáúl esik egyenetlenségünknek; most ugyan ellenség, de hazánknak 
nagy érdemű fiija volt ez, ’s megrettenthetetlen bajnoka, a* ki fél holtán is rám ifce-
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őre" Farkas, de minthogy e’ földön míg egyszernél többször nem voltunk, nem me
rünk bellyebb menni, részént hogy fáradtak is voltunk, részént hogy el is sötétedünk." 
Valamint előbb megakadt lélegzete Annának, látván az idegeneket, annál könnyebben 
vett azt most, Hallván Tamásy Imre’ életben létét; ’s nem is nyugvék addig1,cmíg meg 
nem kérdé annak hol létét; de midőn Hunyady’ fogságában mondták azt lenni, ezer fájás 
érte érzékeny kebelét, és tán mindjárt elárulja magát, hanem bíztatják tíz nappal alatt 
viszsza-t értével. — Elhatározza magát Farkas a’ menetelre, ezt örömest cselekedte An
na is, de hogy titokban lenne személlyé, javasiá.— Fel&gyverkezéhek tehát, lovaikat, 
vezetve követők' Tamásy’ szolgái, a’ nélkül hogy kérdeztettek volna: kik lennének. 
Nem-soká-maradhatott titokban Anna’ személlyé, mert midőn az útra kiértek, ’s ott ta- 
lálák társaikat a1 szekérrel, tudakozolódék mit,vontatnának? fájdalommal kell valahai- 
lábia: Harapki Bothos Endre’ testét; mellyen eljajdúla éskiálta: kedves Atyám! valóság 
e vagy álom, hogy én még egyszer szemlélhessem száz sebben elsorvadt, testedet? to
vább is sohajtozott 'Annának szíve, de többé szóllani nem mert, mivel nem meszsze 
dali ’s fegyver zörgés hallatott. „Ezek Hunyady’ vitézi, úgy mond az Öreg Farkas, most 
csoportoznak Simontornya alá; ha megtámadnak, nem védhetjük magunkat, mert ke
vesen vigyünk, tán jobb lesz’ itt az erdőben tíz tíz lépésre egymástól két felé álmmk, 
’s ha látjuk azokat hozzánk hasonló erővel lenni, megszólítsuk; de ha sokan vágynak, 
hadd menjenek útjokon folyvást. Így cselekvőnek, ’s midőn hallak már már oda érke
zéseket a’ jövevényeknek, csak a’ szekeret hagyák döczögni az úton.

- Csendesen jövének tízen a’-vitézek páronként, egy pedig oldalról, lovagolt, biztat
ván őket a 'dalolásra, mondván: „daloljatok kedves vitézim, ’s űzzétek bajomat, melly 
szivemet kegyetlenül mardossa; ne féljetek semmit, — ez már az én Kosbai Pusztára." 
Látá Farkas hogy kevesen vannak, felriada; „megálj“ meilyre mind kiugrattak vitéz 
társai, ’s kardot rántván-ezek is, azok is, szembe várák egymást ; csak másad magá
val közelített' Farkas, a’ többi távolabb megtartván helyét, ’s szólta: „barát vagy e vagy 
ellenség? szólj, hogy hasztalan fegyverünk soká markunkban ne hűljön." Felele erre 
eggy a’ jövevények közzül; „Barátom azt én kérdhetem tőled mint Ura e’ földnek, mel
lyen tombolni paripád’ látom kevélyen alattad; lovadat ismérem, de magadat tán nem 
láttalak soha, azért mond-meg ki vagy.?“ Közelről látá most Boldizsár azt, a’ ki oly 
jaagy méltósággal szóllott, ’s meg is. ismérte, immár, azért mély alázatossággal, feléle né
ki: „Nagy Ura e’ földnek mellyet tipratok mostan, ’s hős fia elhunyt atyádnak Tamásy 
János Erdélyi Vajdának! megengedj, hogy alacsony személyem, ki csak szolgája vol
tam annak, kinek paripáját látod tajlékzani alaiiam, bátorkodóit meg szóljtrii."— „Bol
dog Isten! mit hallok? monda Tamásy Imre, hol van hát az a’ halhalatlan bajnok,
kinek tisztelet nélkül nem ejthetem-ki nevét? ’s hol van leánya? kiért egyedül éln i,_
’s a’ nélkül kész vagyok halni." — „Miolta itt állunk, azolta döczögött ez úton el egy 
szekér, mellyen viszik bézárva koporsóban meghidegült testét; szavába esék Tamásy: 
az én kedves hölgyemnek? nem azért Nagy-Uram, hanem Attyáét, Harapki Bothos En
dréét." „És hol van életem’ ereje' Anna ?“ „Itt van Uram velem, amoda a’ vitézek között." 
„l*éfeen, mond Imre, oh szent szózat! oh irgalmas Egek! hát csak láthatom kedves 
szerrtnteaaá&fejaeszálla .ekkor lováról, valamint Farkas is, és késérteté magát -Anhá-
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Nem nagy fájdalmát mutató Anna Síért, hogy kedves férjének el kell költözni, mert 

45 maga is kész azt cselekedni kedves honjáért; hanem inkább azért, hogy Római Kor
néliaként nem vezetheti még kis Grakhussaít a* csata1 vér-mezejére. — Hazafiúi érzékeny 
beszédek után, megcsókolá kedves magzatjait Imre, kiknek nagyohbikát, ki már fa-kár- 
docskával jádzott, midőn mellyéhez szorítá, nem lehete nem érzékeny atyai könnyekét 
hullaivá hallani: „hát itt hagysz atyám?! lásd van kardom, lovam is, Ölök én is Tö
rökig kettőt0 Szerelmes szivéhez szorítá kedves Annáját is, de jobban ábrázatjok vo
násai, mind ajkaik magyarázák búcsúzó szavaikat. Úgy látszék hogy le nem szakadhat
nak egymás nyakáról; — míg végre eszébe jutott Imrének a’ fő kötelesség: „b'öcsáss-el 
rózsám, rtagy út van előttem, meliyrői ha viszsza nem térek, xnegíordúl hírem sza
porán a’ dicsőség7 szárnyán, ’s lerakja diadalmaim váram* móhós fokán, mellyből te 
büszkén tekinthetsz alá, mint szabad helyről, mellyért férjednek folyt-ki honfi vére." — 
Felettébb megilletődve hallá végső szaváit síró. férjének Anna, ’s egyebet nem mond- 
hata reszkető ajka: „Oh Te szerencsétlen!" 7s ezt mondván lerogyott a1 mellette lé
vő ágyra. Imre már nem időzhete, otthagyó kedves párját zokogva, legnagyobb vál
tozások köz’tt, 7s kikéséré fiacskája a’ Vár-kapuig; rá-kiáltván, Atyám! megjöjj ám hol
nap. —■ Mint mikor a1 felhő megszakad, sebesen Önt vén-le zúgás köz’tt terhét a’ földre, 
úgy zúgott-Ie robajjal Tamásy is S2áz-ötven vitézeivel vára’ hegyéről

Három egész nap búba-merülve nyavalygott gyakor ájulások koz’tt Tamásinak asz- 
szonya, míg csak ugyan negyed napra kitisztúla szédelgéseiből, és tudakoló, mikori ei-

eiment Ura : a legkeüemetesb’ természet sem volt elegendő immár Anna’ fél-vídítására; 
míg végre: valamint hogy az idő* vas foga mindent elszokott apródonként rágni,* lassan 
lassan .feiejté Imrét Anna is két szép gyermekeiben. — A’ hírek mint szoktak, jöttek, 
jók roszszakkai keverve, most itt győzött Ulászló, most itt Htmyady, Rozgonyi, Ta- 
másy Imréről soha senki semmi hírt nem mondhatott. — 'Veres színben nézé éppen 
Anna vára előtt a* jó-tévő napot, *s buzgó sóhajtásait repteté annak nyugtával az egek1 
urához; midőn lát egy fegyveres embert közelítni felfelé. Jól ismére a’ jövevény ,Tar 
másy a* Vár'-as2szonyát, azért leszólván lováról, megsíóliitá: Dicsértessék az Úr Jézus, 
víg ’s jó estvét kívánok; fogadj Isten, mond az aszszony, mi jó hir a’ táborban ? „Nagy 
Aszszonyom síóll a’ vitéz, én igaz megvénhedtém, de ily csapást még soha nem hal
lottam," Mi lehet az kérdé Anna? „az, Aszszonyom hogy Királyunk Várna mellett 
elesett, Isten a’ megmondhatója hány ezer'vitézekkel." Megdöbbene ekkor Anna, de 
csak meghalgatá a’ jövevény* mondását, ki így szólla továbbá: „Ott elesett az Ország7 
halhatatlan Zászlósa Báthory, kimúlt Perényi, meghalt Rozgonyi nem tudom hová való 
Püspök, és kedves férjed is hős'l’amásy Imre holtig kedves Uram." Ekkor könnyek 
gördültek a’ jövevény’ érzékeny szemeiből, és Anna, már elég újságot halván megfor- 
dúia, béakarván menni a’ Várba. „Megálj aszszonyom még nem mondtam-el min
dent;" „jöjj-hó barátom, mert nem reszkedtek inaim így, mint most, akkor is mi
dőn éltemmel jádszott a* kétes szerencse Czikádor7 mezején." Bémenének tehát, a’ hol 
leülve folytató beszédjét Czétán György: „Ifjú Királyunk mellett volt, mondják nagy 
Urunk Imre, *s csak két lépésnyire maradtak egymástól halva; még éltében úgy eggye-
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agyar N y e lv r ő l.

A* Nemzetiséget -csak a’ nyelv tartja-fenn. Mihelyest megszűnünk Magyarul beszél- 
, megszűnünk Magyarok lenni. A’ Polgári alkotmányok az idővel változnak, dé a’ • 
jmzet meg nem szűnik lenni az, a' mi volt, ’s éltető ereje inkább a’ viszontagságok 
:al élesztetik; de ha nyelve fogyasztatik, megosztalik, a’ Nagyok’ palotájából kiküszöböl
ik, a* Szép Nem’ szájából kivétetik, akkor a’ fogyasztó nyavalya kiirija a’ Haza1 szere
iét, elkorcsosodik a* Nép, % addig szendereg, magával küszködik, míg halálát éri. — 

Ezen igazságokat a’ Nemzetek’ történeteiből tanulhatjuk. Anglia hét főbb városokból 
annyi külömbőztető Nemzetségekből állott- A’ Dánusok, Svecusok, Nervegusok, és













A’ Fő-rendű Aszszonyoknak szükséges a’ Tudományokat tanúiul.



szárnál. Ekképpen Athenais e,mentségébe jutott Puléheriának, ki 
leányok kozott legszebbnek találta, ’s ügy tapasztalta, hogy nem 
nem virtussal és ártatlansággal is egyebek felett ékeskedett. 
Theodosius Császárnak a’ dolgot bejelentette. Ennek szivét úg



Első LEOPOLD Római Császár és Magyar-országi Király, szeren-
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tsuén, magamis megh ruháznám kenszeritetuen, feles adósságokban kelletet magamat 
eitennem, gabonánknak árok nem láuén, es borunk igen keucs, nem léuán mind ezek
ben módónt mini adóijaimat megh fizethessem, de kiváltképpen jövendőbeli promo- 
tiomra avagi eíeémenctelemre vaio dolgaimban is, hogy ibbb modalitással! indulhassak, 
kenszeritettem szerelmes Atiam nemzetes Fenesy Mihály uramot, ás eö kgme szerelmes 
feleségét mustoha Aniamat nemzetes Tziplin Soffia aszoníomat Sopronban megh keres
ném, kéruán eö kket, Atiay, s, Aniay szeretetbeőll való affectioiokat, és az felliüll meg 
cpeciíicalt szüksegheimet, bogi el tavosztathatnam, és magam eleőfeb rugoszkodhatnam , 
adnának kcölchiön három zaz forintott. megh értvén ebbelj szüksegheimet eö kgmök, 
noha voltának tizenniolcz zaz forint adósságban Interessén eö kgk, a- houa szúkseghes 
leött volna azt a- három zaz forintott adniak, mindazaltall keöniörúlvén raitam eö kgk, 
mint adós görmekeken, látuán, s, éi-tuén, megh jrt rendes szűkseghömet, nem akartak

magok keőichfőnezett io akaróit kérték touább várni, és azt az három zaz forintot, kit 
másnak kellett volna fizetni, azon sex per centum interessére inkáb nekem adtak eö 
kgmek, mind szép es igaz niomő zaz araniul, maliiét, leualtam is eö kgtúl. Miuel pe- 
digh üram Atiam beteges vén Ember leuén, és sok adósságban is, minden őrőkséghet

ki ki maliikét Hietné, hogi ezen fólliúil specificalt zaz araniat valakinek hadnak eö kgmek’,

kiuúü, ki rekesztuen minden mentcségeket, disputatfokat, bogi az, fiat, leaniát, illette 
volna , es magunk jovaibull vaio giőiteméni volna ; azért nem akarnam megh adni, Ilijén 
veszekedes Uram Atiam Legatariussát vagi Feleseghét ha érné, és Törvennieli kellenek 
Feleseghe, vagi Legatariussa téliem keresni, tehát a- felliúll megh jrt zaz aranniall ed- 
jiiítt, tartozzam Interessé kivúll, zaz forintott letennj; hozzá tevén aztis, hogi edes 
Vram Atiamtull hagiott (lavór, es Gerpergh Szabad, Nemes es Privilegiált szeleimet, 
Aszszoniom eö kgme, szerelmes felesége »Yram Atiámnak, avagi Legatariussa kezénell 
tarhassá, valamigh jntegré, mint ide fel megh vagion jrva,roegh nem adnám. Halalom 
dór!énven pedigh akármiképpen , az ideö alatt; valakjre az en föllmll megh nevezett sze
relmes Vram Atiamtull két Rusti szőlöhegybeli Sopronj Varmegiiben designalt Portiomat 
-szatiana, kőtue légién mind addigh az usus fructussa, az fSUiüll említett szőlőknek  ̂ v»-

monetavall az hozza tartózandó'juteressevél egyiutt v megh-coptentalliak. És hogi szerel
mes Vram Atiammaif, Édes Aszszoniom Aniammal ezeket ugi vegesztem, és alkuttunk, 
nagiob bizoniságnak okáért, ehiak szinten magánk között, el akaruán tauosztatnam ennek 
•czigerezését, es talam beőcsűletem sérelmévell iáro alkalmatlan beszedeket is; adtam na- 
giobb bizonsagira, és magános végezesemnek erősítésére, ismért jrásomat, és szokott 
pechietemett, Actum Soproni; die tertia Februarij Anni millesimi Sexceatmi qvinqvagmi 
octavi. Idem qvi supra tíeorgius Fenesy. m. p. (L, S.)
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'Püspök Arendatoritoll? mind ezekroll proxime inforraallion kgd; arrulís hani fia, s- 
hanj leania, s, az Fia; kőázűll az nagiobbik hánj esztendős, s, Iskolában iárnaké ? kívá
nom ezekgt tudni.

E' mellet kivantatnek nekem mindenek felet, cgj ío Gazda legínj, a’ kj már matür; 
iudicij volna, s, Experientiaja egibenis masbanís, ahoz jó Lingvista, és dexter in actjo- 
nibus , azt én Egerben hellie$2tetem üdövell, most pedigh lenne ad latüsmeum, hogj 
ímÉibálhatnánk égj más humorát és erkölcsit. Ne jrtozzék attull, hogy meszszi"f5ld jde, 
Sopron; táia, mert itlis kenieret esznek az Emberek, s, elé mehet állapottiábah. Fizeíé- 
se pedigh tőllem ollian leszen, hpgj sohul Magiarorszaghban iob nem; csak Őis igyekez
zek tehetősége szerent itfhasZóhhárto szölgamiennj. Iliién subjectumroll kgd
gohdölkodgick, s, másokiul is kcrdeszkeáiék, hol, s, kitől tudnának 'ollian jo Providus 
legint; s, e2en visgalás’, és tudakozás pedigh had lenne sine strepitu fon, in sHentio et 
taciturr.itaie; s, ha iol, és igazan kj tanuüia kgd, az ollian tőllem kívánt embernek qlta- 
Utasít, s, alkalmatosnak jtéíi ide az én szolgalatomra, jria mgh nekem circumstantialifer 
ki legien, s, az után veuén az én akaratomat jránta, disponalná elméjét és kedvét, tam 
per se, quam per alios az ide való jövetelre.

Az Elias déákis igen giakorta kezd betegeskedni, kj ha el találna hadní ? az halál ál
tali, bizonniara oda lenne fél eletem. Ollian leginrőlis (noha ollianra soha bizonj nem 
akadok) nem art gondolkodni klyk; s, felőlié, ha valakit tudna engem tempestivé tudó
sítani. mind ezeket in secreto et confidentia jrván klynk. Engedje Isten taialiia ezen le
velem , friss io egeseghben lydet, maraduan mind végigh lyd Igaz io akaró Batiia. Já
szó *) 28. May 169?. Fenesy Giörgy Egrj Püspök, m. s. k.

P. S. A2 Hugómnak nem jrtam azon okbul, hogy nemethul nem tudok jmya, ha
nem kgd informallya nyavalyást mindenekriil, és biztassa hogy el nem hagyom.

Dátum in Castro nostro Janó, die 10. Mensis Oct. Anno Domini MiUctimo Sexagentesimo nana, 
gesimo qvarto. Geargius Fenesy Eppus Agriensis- m. p- (L.SJ Sigilium május.

F. Hí. Or. 'Mintrva 2. Negyed. 1826.
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Példája az akfior-ideji Német Stílusnak.

—~ V m  (SottesgtnWen, Wityetm pfaltjgcaat bcy Xfiein, iSerjog m ©bet utiS iTibetn
©űj’rn.

TOnitfem grnos jaaor SeaonOcc tieber, ÍEs tat tutis, ocmfer frecmOtlicfeer ciígeíiebtec ijett 
©o&n i£rj&tr;og .JetOinannOt *) ontangfi oetaprocben, Oie dontorfetn íjaostatt. Vni ane 
Ocre aacben, ujelcbe jo Catlroe in ott Xbamer, an Oer grofgen Stnben, an ott )0?anO, 21(35 
wann <Sf nat&tlttb tetten, anfgctenngt, Xbmahn, tmö ocms jneítomen jutafgen, fifi Oera 
balheti Tanger gneöigs begeren an Oicb, Ott roeíleft Oi* erEtnnbigen, Mpelcbent íllfller sőt* 
éhe 2irbíit 2ftibeueltfeen woroen, onO sőícbe bejt 3m soliciticm , ©icb máj befrngen, £Ott 
bsío 97 Et&nOen fertig tettben, ©antben mellest rnns gneb betúbeen, wie soítbe steeben 
2(n .Oemseíbeti ©rtb aafgtmadjt, 0 b ©7 gegen Oem Síitcbt, oSec ooti Oem &ie<tt tangen 
m&efStn, oamir ©7 ben retfcten s.Aatte babén, 0 b 37 aod; an einet ^iben Xobm, tmo an 
peuttíen / ©ölte biljcn tíegln hangen, ©b ©7 ao* ooppelt‘anf ein 2nöct, btö íjfV'ain» 
stails tettet, inb einst&aila íTiebetet, tangen, ©atan Ibocstn nana ein ©efatten, »nb 
ajit bitiben Óit mit (Be: ©at. tlúmdjcn ben 8. juny, 2(n. 1617. XPűbelm. m. p. **) Vuiu 
fetm befogott Sáeben ffitjbetjog 5et0in«on9t ffitnat: 30 ©’fltttraeb, Camttbienet iffattbeü' 
fen Seleifen. — ©tás. . .

jVa Psdig I'-dik

maradóim nemzeti nyaUcSUcl) a' Németek pedig, kkévén «’ Szászokat, butibb ét pedig leginkább a' 
Xtrt dii Századkan kezdődőit beled háborúk' alkalmánál jöttek bé. Még a' ml. időnkben is sok oúyan

tok jSvének-be, 's közzülök a' valamennyire írni és olvasni indák , löb'nyire az Oskola-mesterek helyeit 
figiálák el! — rövid idd alatt erőre kapván, gyakran maradékaikat a1 Magyarok filett nem etak míg
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'*  fS-polezaíra is fíMneltik, hanem egyszedsmind szaporodásokkal a' nemzeti nyelvet is allyaz
esosltottik. — Az rnég is igen csudállalos, hogy Magyar-ország fellé részeinek lakosai esak a‘ Nagy . 
és Szép apjaih' korát megelclzá Mákrül is Magyar nyelven kagytik-meg a' magok Jegyzéseit 's Írásai, 
kát, most mindazonáltal az égés, Feiftidségen, (bánfáén a' Szepesség' azon részét, melly az ott fekvő 
XVI. Varasok által németesedetlelj a' maradikok Titokká lettek. —Ennek egygyetlen eggy oka felhői- 
gatvdn egyéb lehető akadályokatJ az, hogy édes Hazánk elmulasztotta szemmel tartani azon szent* 
Ügyes hitelességit, mellyel nyelvét és eredetiségét minden mis nemzetek' példájára, fellyebb-fillyebi 
amije, ’s megtartani igyekezzék. — Atomban mind ezek mellett is Magyar-ország ámbár öt, hat, 's

i 9 .

Egy Persa’ Levele Párisból Smyrnába.
(Monlesqmenlől.)

ÁV Párisi Lakosoknak újságon való kapások, rendkívül való/ Megérkezésemkor úgy 
nézlek, mintha az égből szállottam volna: öregek, ifjak, aszszonyok, gyermekek engem 
látni, repültek. ‘Ha kimentem, minden ember az ablakba tódult: ha a’ Tuileriába va
gyok , azonnal nagy sokaság vészen körül, az ezer színekbe öltözött aszszonyok is szi
várvány formán állnak körültem. A’ Játszó-színben száz néző üvegeket egyengetnek ábrá- 
zatono felé: egy szóval egy halandót soha sem néztek annyit, mint engem. Gyakran ne
vettem magamban, midőn öllyan emberek mondották egymás között, kik soha Párison 
túl nem voltak: „meg kell vallani, hogy valóságos Persa." Csudára méltó! képemet 
miudenütt találtam; minden Boltban, minden Kávé-házban, annyira féltek, hogy nem 
láttak eléggé személyesen. _

Az iilyen nagy megtiszteltetés tere; nem hittem magamai oly csudára méltá* ritka 
embernek; ’s ámbár magamról jól*vélekedem, soha sem gondoltam, hogy egy nagy vá
ros1 csendességét, hol éppen esmeretíen voltam, annyira megháborítanám. Ezen okból 
meghatároztam Persa köntösexnét levetni, ’s Európait felvenni; hogy lássam, vallyon ma
rad é ábrázatomban valami bámulásra méltó, így szakad lévén minden idegen öltözettől, 
nyiiváneágra jött minden becsem. A' Szabómra méltán panaszolhatok, ki kevés órák

59*





20 .
^ ü iak esp ear’ Ju b ileu m a.

Shakespear nem volt többé, de élt elméje’ szülemény jelben- Hatalmasan hatottak-ki 
«zek az Angoly szép Líteraturára:■*$ lehetetik voltnem látni, mi volt ő ,nemzetjének. 
Az-a' lélek, melly Színjáték’ darabjaiban élt, erősen és zabola nélkül csapongóit szélyel 
nem esraérve határokat; — által-tort gyakorta a* szép-ízlésnek korlátjain, de még is uj 
fénynyel világított a’ még töretlen ösvényen. A’ példa többeket vont, bár küiömböző 
szerencsével. Sokan sokat köszöntek a’ halhatatlan költőnek. Ezek köz-tt volt Garrick 
isj Angoly-országnak a’ maga idejében híres Színjáték Költője. Ez imádta Shakespeart ’s 
feltette magában, hogy ünnepet szentel néki, melly mind ahoz, mind ő hozzá méltó lér 
gyen/Ts Sfcelly áünak emlékűi szolgáljon. Ezt a* feltételt teljesítetté 1769-dik Esztendő
nek nyarában. Warwickshírben Stratford’ városa, születése’ helye a’ nagy Bárdnak volt 

- orré kiválasztva. A’ nemzeti Ünnepre egész Ángoly-ország meghívattatott. Képzelhetetlen 
sokaság tódult a’ meghívásra öszve, mellynek hé fogadására a* bár nem kicsiny Stratford, 
elegendő nem volt. Sokan a’ város mellett felütött sátorok alatt telepedtek-meg. A’ köz
nép közzűl ezerek tanyáztak a’ szabad Ég alatt és sók érdemesebb személyek kocsijokbaa 
háltak. Nagy kedvességet nyert ez az Ünnep, melly arra bírta Garrickot, hogy a’ követ
kezett télen azt Drurylanban Játék-színére is fel vinné, hol a* következett nyárig Q 7-szer

Ezen Szín-játék nem volfValamellynagy, öt felvonásokat magában foglaló Darab, ha
nem csak egy kissebb, melly toldalékul szolgálhatott valaraelly nagyobbnak. Czímje e' 
völt: The Juliké ’s tartott másfél óráig. Szerzője hihetőleg Garrick volt. Foglalatja 
sok egymással ellenkező jelenetekből állott, meliyek az említett városban a* Jubileum alatt 
részint vagy valósággal véghez-mentek, vagy véghez-mehetiek. Voltak Angoly természet- 
festések eleven színekkel, elmésséggel és tréfásan, gazdag készületben. Majd paraszt kuny
hóban volt a* Scén öreg aszszonyok között, majd útszán, hol egy csoport állocczások 
éjszakán mu’sikával köszöntöttek., majd piaczon, hol minden Scének egygyesíílni látszat
tak, mellyeket nagy vásárokon iá csak egygyenként lehet látni. Hlyének voltak: az alkud
ni akaró.’Sidók, a’ portékájikat árútó Kalmárok, a’ tánczoló kutyák és majmok, a’ nép
től körűl-vett útszai dalokat éneklő aszszonyok, a’ trombitáló, lovas, mesterség)eket hir
dető ’s czédulát kiosztó Equilibristák, az egymással verekedő emberek, a’ lopásokat gya
korló ’sebelők ’s több illyen tárgyak, meliyek sok százakból álló társaságot formállak, ki
rályi fény-üzést mutattak *s a’ csalalást legfőbb polczra vitték. Ezekkel tréfás és figyelmet 
gerjesztő Scének voltak Öszve-kapcsolva, de meliyek mindnyájan egy nagy egészt ábrázol
tak. * Megjelentek a’ piaczon egy csoport Ivók, kik Shakespear’ tiszteletére énekeket da
loltak ’s tisztelettel ittak egy pohárból, ipelly abból Ja’ szeder j-fából készült, meljyet ez a’ 
nagy Költő ültetett. Ezt a’ poharat a’ Stralfordi Magisiratug ajándékozta Gatricknek.
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Hint vaiamelly szentség ez úgy tartatott ’s még ezen ivóktól is tisztelettel ürífteteti-kí.

' Végre a’ Játék-szín a’ Stratfordi nagy piaczot ábrázolta a’ belső részen egy nagy templom
mal egygyűtt, mellynek tornyából egy harang erősén megkondult, mellyre a’ játék-hely 
köz-néppel egészen megtellett, mellyet az útszáról hívtak-bé, hogy a’ piacz annál termé
szetesebben adatiathassék. Erre elkezdődött az a' felséges processió. mollynél szebb Já
ték-színen még soha sem láttatott. Ez ugyan az volt, melly Stratfordban is az Ünnepnek 
díszét tette. Hegnyittatott az egy nagy sereg tánezosok által, kik szépen öllözkedve ün
nepi tánczal vonultak-el a’ nézők’ szemeik előtt.. Ezeket követték a’ Nymphák, az útra 
virágot hintve;.— most elő-jöttek sorban Shakespearnek minden víg-játékjai és nevetség- 
jei. Itt minden Darabnak főbb személyjei következtek nagy zászlók után haliadva proccs- 
sióban. A’ zászlókra a’ Darabok’ czímjei voltak jegyeztetve. A’ Szin-játék Daraboknak 
processióját győzedelem-szekér zárta, mellyen Thália ü lt, vonattalva grotesk figurák ál
lal. Ezután megjelentek a’ Mu’sák , Vénus’ grácziájival, szerelem-isteneknek nagy Karjai 
’s a’ Tréfák, Nymphák, Bryadök, Faunok ’s t, kik Shakespear’ em^t-ószlopját éneklés-., 
sel kísérték. Ezek után jöttek a’ szomorú-játékok zászlóikkal és Heroldjaikkal (pórósz- 
lójikkal) ’s nem csak a’ főbb személyek jelentek-meg itt győzedelem-ünnepben, hanem 
még más hozzájok tartozó dolgok is. Makbethben látta az ember a’ boszorkányokkal egy- 
gyütt a’ nagy kondért-is, Coriolanusban enneka’ Had-vezérnek fegyverekkel ékesített sá
torát , Rómeóban és Júliában az Utóiéinak koporsóját. Ha a’ személyek közelítettek a’ 
Játék-helyhez, a’Darabnak egy fő-v cmását'pantomimmel adták utó , JBBÜy által az egész fe
lette eleyennö tétetett Lear Király’ lébolyodását, harmadik Richard ütközet előtti dühét : 
mutatta! Hamletben a’ lélek fegyver-készületében lépett-fel. ’s megjelent a’ Herczegnek, 
meliyre atna’ rettenetes Scéű, jé íángitődzási beszéd következett- Makbeth véres gyiikjá- 
val jelent-meg ’s hitvese’ kezében gyertyával, háló-ruhában. Romeo mérget vett ’s abban 
a’ szempillantatban ébredett-fei Júlia a’ koporsóban. A’ JttKus Caesar’ czímű szomorú- 
játékban Lictorok és sasok,’s Coriolanusnál egy sereg fátyolos Római Matronák látszattak, 
ezen győző’ lábainál fekünni. Mind ennek sátora, mind Júliának koporsója észre-vo- 
heletlenüí hátulról előre Machinák által tolattatótt ügy, hogy a’ történetet kifejleni ’s vég
ződni látta az ember a’ nélkül, hogy a' processió megtartóztatott volna, melly Melpome- 
ne győzedelem-szvkerével végződött. ' Ezt a’ győzedelem-szekeret Hősek “vonták, ’s benn’ 
a’ Hú sa állott, kezében gyüket tartva. Utolsó Scénjé;ennék, a’ fényes.Játék-darabnak a’ 
halhatatlanság’ templomát mutatta. Ebben a’ Költőnek főbb Darabjai által-látszó rajzo
latokban a’ templom' óliárjaira feltéve látszottak. Ennek közepében állott Shakespear’ 
szobra abban'a’ helyhezetben, roellyben a* Westmünsteri Apáturságban. láthatni. Itt már 
most őszsze-gyüíekeztek a’ Mú’sák, Grátziák, Nymphák, megkoszorúzták a’ Költő’ 
szobrát virágoidtal, ünnepi tánezokat jártak körűle ’s haiagos dalokat énekeltek az isteni 
láng-észnek tiszteletére. Ez egész Apotheosis volt, melly a' magos tálentomnak önként 
nyújtattatott A’ Nemzet’ tisztelete ezen halhatlan férjfijú eránt az előtt-is már igen nagy 
volt, de e’ Jubileum által Enthusiasmussá vált, melly határokat nem esmért. Utszák , 
Yendé&fogadók, Kávé-házak és Thee-kertek neveztettek nevéről; képe minden házaknál 
büsztökteff«»lys*épe!cien) és rezekben felállíttatott, ’s a’ számára készült magasztaló 
énekek mindenektől énekeltettek. E’ drága emlékezetnek megújítására'Garricknek halála
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után is megjelent e’ Néző-játék a> játék-színen, de nem azzal az eredeti fénynyel, mint 
az volt, melly Garrick'liecsőlet-vágyját és gazdagságát bebizonyította.. Most már csak 
azért adattatik ,'. fcogy a’ Játékszín emberekkel megtelljen. A’ következendő szép Epigrim- 
mát készítették Süakespearre, de a’ roelly kevéssé esméretes:

Natúré her pencil to his hands commiis,

’*• úgy iilt-le magát minden oldalról mutatni a' nagy Mesternek.

2 1 .

Az In dia i K irály’ Könyv-tárja.

Dapselin, az Indiai Király, oly nagy Könyv-tárt állított - fel, bogy 100 Papok alig 
voltak elégségesek a’ könyveket rendbe szedni, és ezer Tevék kivántattak azoknak egy 
helyrői más helyre való vitelére. Midőn látná , hogy lehetetlen azokat mind megolvasni, 
rá bizá 100 Papokra, hogy azokat ki velósaék'(extraként.) — Ezek 20 esztendő alatt 
csak a’ legjobbat ’s leghasznosabbat írván öszsze, 12,000 darabra v elűzték az egész 
könyv-tárt, mellyel már 30 Tevék akárűová könnyen vihettek. Azon örömök, mellyel 
bemutatók Királyoknak a* kurtítást, szomorúságra változók, mivel a’ Király viszont lehe
tetlennek áliitá 30 Teve teréjü könyvet megolvasni. Ok viszont Öszsze-huzák azokat elébb 
15, azután lo» megint 4, megint 2 darabra, már most egy Teve elbírta. Az alatt, 
inig könyv-tárja ennyire öszsze-olvasztaték, megvénúlt a’ Király, ’s nem biztathatta ma
gát, hogy-könyveinek ezen — lény-velejét (Quintessence) kihürpintse, Püpáí Vezér 
monda Suhanjanak: Én u^an kevéssé ismerem könyv-tárodat; még is fogadom, hogy 
eggy igen rövid és fontos kurtitrnányt (extractus) készítek belólle, mellyet egy perez (tni- 

• nuturn) alatt elolvashatsz, még is egész éltedben leszsz benne tárgyad a' gondolkodásra.
Ezen szempillantásban egy pálma levelet ragada Fiipál^ 's arany ecsetkével (pemzel) 

ezen négy tételeket metszé rá: .
i.) A’ Tudományok’ nagyobb része ezen egy szót foglaliya magában: Talám; — az 

emberi nem’ egész története ezen hármat: születtek, szenvedtek, megholtak.
2) Semmit ne kedvelj, csak a ^ t í ó  réTmlnd azt cselekedd-mcg, a’ mit kedvelsz. 

Csak azt gondold, a’ mi igaz, és ne mond-ki, a’ mit gondolsz.
3) Emberek! fékezzétek szellemeiteket, uralkodjatok Ön’ magatokon, *s ekkor csak 

gyermek játék leszsz boldogul élni. —
. 4); Oh népek! meddig keli még néktek tanitgatni ama nagy igazságot, mellyet min

den Száz-szak hirdetett: hogy nincs semmi boldogság virtus nélkül, és semmi virtus îsten 
félelem nélküli >—



Próba-tétel Ovidius N. Munkáinak Magyar Fordításából.
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E’ kis háládás legyen annyi sok érdemedért, ha 
Kém kell is , leszünk érte mi hála-adók.

Bús esetünkben jó voltod, nem volt soha sem rest;
Erszényedből is bőv segedelmet adál.

Mai napon szintúgy éltem’ segedelme kegyelmed,
Lészén is az: szörnyű fátumom el nem ijeszt.

Kérded-tán, birodalmamnak bel légyen alapjai
A’ maga munkáját véd leni szokta kik! : s

;>r- .**■•>’ Cósi Apellesnek, mint vigyáz képire Cypris 
Melly szárítja ama’ tengere szülte haját.

És elefánt csontból, ’s érczből, Phidiás’ keze által —
Lett Pallás, várát örzeni szokta maga.;

’S mint faragott paripái’ becséig ügyel Catamis, vagy • .ü;
Hagy Myro öntött réz szép tehenére tekint, 

így én birtokaid’ nem utolsó része ; nagy Ember —
Hív védlésednek munkai míve vagyok1

?  ^  _

2  3 .

Édes Hoími Magyar-nyelvünk’ Pártfogóinak tiszteletekre.

L átást Játék, Nem, nem testi haszontalan álom,
Mit, nagy ’s'sfiíp le%ű,Jtagyarok! Duna és Tisza mentén 
Hirdetek. A’ Menynek felnyilt kárpitja előttem,
’S Hit szárnyán oda hol nincs semmi IdŐ felevezvén,
Látám Árpádot kegyes Angyali Kar’ közepébe,
Hozzá c' gyarló földről felszáll ünokáit
Mint öleié fogadá S z ö g y é n y it és K lo b u s itz k it
Kellemes új vendégit; kik is tiszteletére
Tiszta ezüst hangon mondván Diadalmi Öröm dalt.
Nemzete’ sorsáról, fénylő Országa becséről
Hírt vittek, mint hív Követek ’s így szóltak előtte:
„Törzs Magyar, Országot szerzett, ’s Népet telepítet^- 

- _ Séép -Nagy-atyánk Árpád! hála Istennekjhökké^



kgyt és A n d rá s it , K áro ly i G yörgyei
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Mint egy nyári heves nap iután támadt zivatarba, • 
Kelten tő szélvész, zápór jég, égi tüzek koz’tt 
Es mikor Ég Főid már majd öszsze-szakadt; neki .rémült 
’S szét szórt nyája felől virgonca bojtára ha hirt hoz ; 
Hogy még épen van, ’s egy kis bárány se veszett-el. 
Örvend a’ pásztor; mejjébe repes buzog a’ szív 
Már ki derült kegyes jégfő tekint, s jénekli hatalmát: 
llly édes, árja hatá-at’ • ’
Árpádunk' Lelkét, halván Országa virágzó 
Léttét, s finom arany poharát tüstént tele töltvén 
Mennyei Nektárrat, kiivá öröinébé, köszönvén 
Szent vendégire, ’s így szóllott a’ Nemzeti Őrző- ■ 
Angyalhoz: „Boldog Társ, Égi'Barát nosza indulj ~k .J 
Menj menj országló-fiaim' bölcs Nagyjaihoz le,
Mond-meg, hogy tetszik tűzök és Magyaros viseletjek. 
Küldök ajándékul Lelkemből egy bizonyos részt 
Hogy bátrak legyenek V  feltételeikben erősek", >
Kik köttök nemesen- gondolkodnak ’s cseiekesznek 
Attyokkal fognak velem országolni örökké." - «,

Égi Barátja szavára repűle Posonba az Angyal, :
És mint Gerlicze, kisdednek mikor enni Vidi ; l* 'fát ; *■ > * ' 
Mellyen fészke vagyon, néhányszor repdési környül.
Nincsen e lesbe Vadász? vagy tőr elhányvatekinget:
O is az Ország-Háza felett kedvére lebegvén,
Látá ellenség’ seregét hadi..rendbe: kiálni,
Önn-kény, irigység, harag,''otm haszon, ördögi beszszú, 
Nagyra való vágyás, egyenetlenség ,'heákártak *
A Karok' és Kendek’ közepébe rohanni erővel,
Legjobb, legnemesebb szándékot , V'köz bizodalmat 
Meggyengitni; de Ő , valamint 'alvó Csecsemője’
Arczárói, hív Dajka, az.-éh/legyeket tójeszti:
Szólt, ’s szent dühe'elől őket kergette pokolba.

Ekkor hirtelen a’ Haza kedvelt N á d o ra  J ó ’sEF .. 
Tisztes képe alatt, Ország Gyűlésbe teremvén:
'„Bátefcajiü Magyarok! (mondá) Árpád Unokái
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A’ Haza’ s z e r e t e t i

Hogy el ne felejtse!
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